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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prodejna CDA,
parkoviště“ v k.ú. Mníšek pod Brdy
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 zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona
informaci o oznámení záměru „Prodejna CDA, parkoviště“ v k.ú. Mníšek pod Brdy, podle přílohy
č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je Casa D´Angolo s.r.o., Naardenská 665/1, Liboc, 162 00 Praha,
IČ: 057226323
Zpracovatelem oznámení je CONTRACTIS, s.r.o., Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5,
IČ: 25727737.
Předmětem záměru je samostatně stojící jednopodlažní objekt s přibližně obdélníkovým půdorysem (cca
75,050 m x cca 33,15 m) o zastavěné ploše cca 2390 m2 a výšce 6,82 m (atika), 5,65 m a prodejní ploše
do 2 000 m2. Dále je řešena výstavba zpevněných ploch, parkoviště o kapacitě 123 parkovacích míst pro
osobní auta. Zastavěná plocha (zpevněné plochy) s parkovištěm, areálovou komunikací je cca 6530 m2.
Záměr je umístěn na pozemcích parc. č.: 2909/2, 1966/7, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302/6, 1963/1,
1962/1, 1962/6, 2890/1, 2890/3, 2890/49, 2890/50, 2890/51, 2890/52, 1965/2, 1966/7,
1961/1,1963/2,2010/17,2890/4,1963/3,1955/3 a 1302/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Středočeský kraj a Město Mníšek pod Brdy (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde
je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, Město Mníšek pod Brdy o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Město Mníšek pod Brdy (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a dále na
internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému
CENIA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr spolu s textem oznámení pod kódem STC2349. Datum zveřejnění informace na úřední desce Středočeského kraje:
07.01.2021.
Ve vyjádření 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 na životní prostředí kladen zvýšený důraz
(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
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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 zdejší Odbor životního
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (www.cenia.cz/eia, https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia). Kód záměru je STC2349.
Do oznámení je taktéž možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 4
patro, dv. č. 4101, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 691.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. j. 001697/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj z d e
2. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy (oznamovatel)
Dotčené správní úřady:
3.
4.
5.
6.
7.

KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2
Městský úřad Černošice, OŽP, pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2
ČIŽP OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ z d e

Oznamovatel
8. Casa D´Angolo s.r.o., Naardenská 665/1, Liboc, 162 00 Praha,
Na vědomí:
9. Mníšek pod Brdy, stavební úřad, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
10. CONTRACTIS, s.r.o., Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5,
(2 obdrží vedle datové zprávy též v listinné podobě oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy je
oznámení uloženo na portálu CENIA - www.cenia.cz/eia , https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,
kód záměru STC2349)

