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Dle rozdělovníku

- zaháiení ziišt'ovacího řízení záměru ..Elektrifi
- Kostelec nad Labem" v k. ú. Letňanv. Miškovice. Cakovice. Sluhv. Veleň. Poleradv

Prahy. Mratín. Kostelec nad Labem. Brázdim.
Krajský ťrřad Středočeskélro kraje, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. l00/200l Sb.. o posr-rzování
vlivů na životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákorrů (zákon o post_tzování vlivů na
životníprostředí), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon) Yámzasíládle ust. § 6odst. 7 zákona
infonnaci o oznámení záměru ,,Elektrifikace úseku Praha - Kostelec nad Labem" v k. ú.
Letňany, Miškovice, Čakovice, Sluhy, Veleň, Polerady u Prahy, Mratín, Kostelec nad Labem,
Brázdim podle příloh_"" č. 3 k zákonu a sděIuje Várn. že tento záměr bude podroben zjišt'ovacímu
řízení podle § 7 zákorla.

Oznamovatelern záměru je Krajská správa aúdržba silnic Středočeského kraje. p.o.

Zpracovatelem oznámení je RNDr. Bc. Jaroslav Bosák. MBA (držitel autorizace H',IŽP dle § l9
zákona).

Předmětem záměru je částečná elektrifikace autobusové linky č. 3]7. Realizací zárněru dojde
k nahrazení stávajících naftových autobusů parciálními trolejbusy,. SoLrčástí záměru je výstavba
příslušné nabíjecí a napájecí infrastruktury. Trasa trolejbLrsové link;-, je vedena po stávajících
kornr.rnikacích. Trolejové vedení je navrženo ve třech úsecíclr: Letňarry -Za Avií. Čakovice - Veleň.
U Pornrríku. SlLrhy. Nad Hájern - Mratín. Cukrol,ar (nasazení sběračů umožněno také v zastáv,ce
Sluhy. rozc. Brázdim).

Střetločeský kraj, Hlavní město Praha a MČ Praha 18, MČ Praha Čakovice, obec Veleň, obec
Sluhy, obec Brázdim, obec Mratín, obec Polerady a město Kostelec nad Labem (jako dotčené
ťrzemní samosprávné celky) příslušný, úiad žádá ve smy,slu § l6 odst. 2 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámenía o tom. kdy,a kde je možno do oznámení nahlížet na ťrřední desce,
Doba zveřejněníje nejméně l5 dnů. Zároveň příslušný úřadžádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona,
Hlavní město Praha a MČ Praha 18, MČ Praha Čakovice, obec Veleň, obec Sluhy, obec
Brázdim, obec Mratín, obec Polerady a město Kostelec nad Labem o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu.

Dále příslušný úřad žádá Středočeský, kraj, Hlavní město Praha a MČ Praha l8, MČ Praha
Cakovice, obec Veleň, obec Sluhy, obec Brázdim, obec Mratín, obec Polerady a město Kostelec
nad Labem. (ako dotčené ťrzemní samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst.7
zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Datum zveřejnění infonnace o oznámení na ťrřední desce zdejšího
ťrřadu je l6. 1. 2021, Rovrrěž je informace zveřejněna v Informačním systému CENIA na
internetovýclr stránkách \\\\\\.cý|]Lll-]z -,ir spolu s textem oznárnení pod kódem STC 2400.

Ve vyjádření příslušný úřad rrvítá Váš názor. zda je nutné záměr posoudit dle zákorra. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá. aby vyjádření obsahovalo i doporučerrí. na které oblasti vlivťt zárněrr_r

na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokurnentaci vlivů zárněru na životní prostředí kladerl
zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. l zákclrra). Dále žádá. aby ve vyjádření byly forrnulovárry
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připomínky, a požadavky, respektující str_rpeti přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3
resp.č.4kzákonu.

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejši Odbor životního
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.Za den zveřejnění
se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje,
y tomto případě Hlavního města Prahy.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Simona Jandurová

vedoucí odboru. pověřena zastupováním
Odbor životního prostředí a zernědělství

:
v z. Ing. Haná Švingrová

vedor.rcí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. .i.: 0868221202l/KUSK

Dotčené územní samosnrávné celkv (k wvěšení na úřední desce):

l. Středočeský kraj. Zborov,ská l l. l 50 2 l Praha 5

2. Hlavní město Praha, Mariánské nárněstí 2l2.1|0 00 Praha l

3. MČ Praha 18. Bechyňská 639. l99 00 Praha 9

4. MČ Praha Čakovice. nárněstí 25. března 12l l1 , |96 00 Praha 9 - Čakovice

5. Obec Veleň, Hlavní 1.250 63 Veleň

ó. Obec Sluhy, Sluhy 7. 250 63 Mratín

7. Obec Brázdim, Nový Brázdirn 30. 250 63 Brázdim

8. Obec Mratín, Kostelecká l3l. 250 63 Mratín

9. Obec Polerady, Polerady 57.250 63 Mratín

l0.Město Kostelec nad Labem, nám. Komerrskélro 1.271 l3 Kostelec nad Labem

Dotčené orgánv:

l1.Ministerstvo zdravotnictví, Palackélro náměstí 375l4.128 0l Praha 2

12. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze. územní pracoviště v Mělníku. Pražská 391,276 0l Mělník

13.KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze. územní pracoviště Praha východ. Dittrichova329llr7. l28 0l
Praha 2
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l4. Hy,gienická stanice hlavního města Prahy - pobočka SEVER, Měšická 64615, l90 00 Praha 9

l5.MHMP, Odbor ochrany prostředí, Jttngmannova35l29.1 l0 00 Praha l

l6.ÚMČ Praha 18, OŽP, Bechyriská 639.199 00 Praha 9

tZ.ÚnrČ Praha Čakovice, Odbor životního prostřetlí a majetkoprávní, nárněstí 25. března l]l/l.
lq6 00 Praha 9 - Čakor ice

l8.MěÚ Neratovice, OŽr. ro;etická l028" 277 lI Neratovice

l9.MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslal,, OŽP. lvana Olbrachta 59.250 0l Brandjs nad Labern

ZO.ČIŽP OI Praha. Wolkerova 40. l60 00 Praha 6

21.Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zborov,ská ll.
l50 2l Praha 5

oznamovatel:

22. Krajská správa a úd ržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská l l . l 5 0 2 l Praha 5

Na vědomí:

23.Stavební úřad Praha 18. Bechyňská 6j9. l99 00 Praha 9

24.Stavební úřad Praha Čakovice, Cukrovarská 52121. Praha 9 - Čakovice

25.Stavební úřad Neratovice. Kojetická 1028,277 l l Neratovice

26.Stavební úřad Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí 1.2.250 0l Brandýs nad Labern-Stará
Boleslav

27.Zpracovatel oznámení RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, PRAGOPROJEKT a.s. - Ateliér
Ostrava. Těšínská 42196.7l0 00 Ostrava

( l - l0 obdrží v příloze Oznámení EIA)


