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Dle rozdělovníku 

Posuzováni vlivů na životní prostředf - zahálení ziiSťovacího řízení záměru „Hala C -
Industrial park MH" v k.á. Mnichovo HradiStž 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle §22 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonQ (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v účinném znění (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust 
§6 odst. 6 zákona kopii oznámeni záměru „Hala C - Industrial park MH" v k.ú. Veselá u 
Mnichova HradiStě podle přílohy ě. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude 
podroben zjiSťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru ie: SW Real Estate Management s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 
Praha,. 1Č:02627035 

Zpracovatelem oznámení: Ing. Vraný Miroslav, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice. 

Záměr řeší novou logistickou halu velikosti 124,6 x 144,6 m. Její osazení ve stávajícím 
areálu firmy vytváří nutnost dalších pozemních objektů a úpravu stávajících sítí a 
komunikací. Pro nutnou provozní administrativu haly, dispečink dopravy a občerstvení 
bude sloužit Polyfiinkční objekt. Příjezd k nové hale je obnoveným stávajícím vjezdem, 
který je nyní nevyužíván. Osazení nové haly vyžaduje nový objekt Vodního hospodářství 
s novým věžovým vodojemem, nadzemní požární nádrží SHZ a čerpací stanicí SHZ. 
Plocha hal bude 19 560 m^, zpevněné plochy 16 489 m^. Nově vzniká 9 míst pro nákladní 
vozidla. 

Pozemky dotčené realizací záměru: 497/1, st. 307, st. 252, st 253, 497/3, 497/6, st. 309, st. 
319, st. 311, st. 310, st. 398, 945, st. 394, 473/1, 475/2, 475/3, st. 88, st. 314, st. 315, st. 316, 
st. 317, st. 318, 487/2, st. 131, st. 105, st. 86, 850/1, st. 251, st. 308, st. 72/41, 479/1, 479/2, 
853/2, 502/7 k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště. 

Středočeský kraj a Město Mnichovo HradiStě ( j ^ o dotčené územní samosprávné celky) 
příslušný úřad žádá ve smyslu §16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o 
oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění 
je dle ust. §16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá Město 
Mnichovo Hradiště o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu 
úřadu a to v nejkratSím možném terminu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: 
cemyo@.kr-s.cz1. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Město Mnichovo Hradiště Qako dotčené 
územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady (dotčené orgány) ve smyslu § 6 odst 
6 zákona o zasláni vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu.. Informace byla zveřejněna na 
úřední desce zdejšího úřadu dne 26.10.2017 a dále na internetových stránkách Středočeského 
kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových 
stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2119. 

Ve vyjádřeni příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. 
V případě nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které 
oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru 
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na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s §7 odst 1 2 á k o n a ) . Dále žádá, aby ve 
vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záméru 
a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. 

Dne 01.11.2017, nabyde úCinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ČI. II přechodná ustanovení odst. 4 uvádí, že 
zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na znění ČL I odst. 26 zákona č. 326/2017 Sb., 
může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky 
zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.env.cz/eia), kód záměru STC2119. 

I KRA.ÍSKÝ Úřad I Ing. JosetKeřf tSrPh.D. 
S-rxi-noCf-.SKiíHt) KRAJI- vedoucí odboru životního prostředí azemědělství 

O^boržtvotniliopro.stfcdia/cmfdOktvi^ ^ 
15021 Praha 5. Zborovská II 

v.z. Ing. pana Švíngrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

Dotčené územní samosprávné Pgiky: 

1/ Středočeský kraj, z d e 

2/ Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1. 295 01 Mnichovo Hraďště ' ^ 

Dotčené sorávníůřadv: ^ f M / t - A f ^ ^ U C 

3/ KHS Stč. Kraje - úz. prac. Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 150, 293 34 Mladá 
Boleslav 

4/ Městský úřad Mnichovo Hradiště, OŽP, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo 
Hradiště 

5/ ČIŽP - Ol Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6/ Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

7/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP a Z, z d e 

Oznamovatel: 

8/ SW Real Estate Management s.r.o., Kubelíkova 1224/42,130 00 Praha 

Na vědomí: 

9/ MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

10/ MŽP, OVSSI, Vršovická 65,100 10 Praha 10 

11/Městský úřad Mnichovo Hradiště, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 
Mnichovo Hradiště 

12/ Ing. Vraný Miroslav, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice 

( 1 - 7 obdrží v příloze oznámení EIA) 
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