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Váš dopis ze dne:
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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
zaháiení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I
—

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu * 21 písm. c) 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 ustanoveni
6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Letiště
Vodochody“ zpracované podle přílohy Č. 4 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle

‘7 zákona.

Středočeský kraj, obec Bašt‘, obec Brázdlm, obec Dolany, obec Chvatěruby, obec
Kamenný Most, obec Kiíčany, obec Kozommn, město Kralupy nad Vltavou, obec
líbeznice, obec Máslovice, obec Mčšice, obec Mratin, obec Neuměřice, město Odolena
Voda, obec Olovnice, obec Panenské Břežany, obec Postřižín, obec Sluhy, obec Veleň,
obec Vodochody a obec Zlončice (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve
smyslu 16 odst. 3 cit. zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním
v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému
úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Středočeského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení * 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů,
zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
písemně nebo elektronicky (katerina.spackova®mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce. a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu * 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení.
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Ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámeni
nahradit
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.
V opačném
případě uveďte, Jak je třeba oznámení dopracovat, aby moNo tuto dokumentaci
nahradit.
Žádáme, aby ve vyjádřeni byly formulovány připomínky a požadavky respek
tující stupeň
přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu. Ve vyjádř
eních není nutné
upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systém
u ElA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životní
ho prostředí
(http:!ĺwww.cenia.ci‘eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http:!/www.mzp.czĺeia), pod kódem záměru MZP257.
Poznámku:
Výběr dotčených obcí, uvedených v rozdělovníku tohoto dopisu, byl proved
en na
základě předpokládaného zasažení území plánovaným leteckým hlukem
v roce 2012 (viz.
kapitola 8.18. v oznámení záměru Výčet dotčených územně samosprávnýc
h celků). Jako
základní kritérium byla vzata limitní hodnota pro letecký hluk dle
Nařízení vlády
Č 14812006 Sb.. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj.
pro denní
dobu LAeq r T=]6 hod = 60 dB a pro noční dobu LAeqpv‘, TrS
hod = 50 dB. Na základě tohoto
kritéria byla iymezena oblast dotčených obcí s tím, že toto území bylo
dále rozšířeno
i o oblasti (‘tymezené ekvivalentními hodnotami hluku o 10 dB nižšími než
uváděné limity,),
kde by ojediněle mohlo docházet k naplnění nebo překročení limitní
ch hodnot a to
i s uvážením případných nepřesností v zadání, či predikci. Dále byly do seznam
u dotčených
obcí zahrnutý i obce, u kterých je předpokládáno zatížení z hlediska synerg
ických účinků
hluku zprovozu záměru a ostatních zdrojů v území, a dále i obce ležící v těsné
blízkosti Letiště
Vodochody. Obcím, jejichž katastrální území částečně zasahuje do výše uveden
ého dotčeného
územ L avšak není předpokládáno zasažení zastavěných ploch, je zasláno
oznámení záměru
v elektronické podobě na CD.
-

Ing. Jaros,Wa HONOVÁ
ředjkélka odboru
posuzovánj4livů na životní prostředí

Příloha:
tištěná kopie oznámení záměru předá oznamovatel nebo
elektronická kopie oznámení záměru na CD
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Rozdělovník k č.j.: 7555/EN V/09
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská II
15021 Praha5

kopie oznámení

Obec Bašt‘
starosta
Obecní 126
250 65 Líbeznice

kopie oznámeni

Obec Brázdim
starosta
Nový Brázdim 30
25063 Brázdim

kopie oznánení na CD

Obec Dolany
starosta
Dolany 95
278 01 Kralupy nad Vltavou

kopie oznámení

Obec Chvatěruby
starosta
Chvatěruby 46
278 01 Kralupy nad Vltavou

kopie oznámení

Obec Kamenný Most
starosta
Kamenný Most 80
273 26 Olovnice

kopie oznámení na CD

Obec KUčany
starosta
Ke školce 8
250 69 Klíčany

kopie oznámení

Obec Kozomín
starosta
Kozomín 28
277 45 Užice u Kralup n.Vltavou

kopie oznámení

Město Kralupy nad Vltavou
starosta
U Cukrovaru 1087
278 01 Kralupy nad Vltavou

kopie oznámení

Obec Líbeznice
starosta
Mělnická 43
25065 Líbeznice

kopie oznámení

Obec Máslovice
starosta
Pražská IS
250 69 Vodochody

kopie oznámení
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Obec Měšice
starosta
Hlavní 55
250 64 Měšice

kopie oznámení

Obec Mratín
starosta
Kostelecká 13!
25063 Mratín

kopie oznámení na CD

Obec Neuměřice
starosta
Neuměřice 21
273 26 Olovnice

kopie oznámení

Město Odolena Voda
starosta
kopie oznámení
Dojní náměstí 14
250 70 Odolena Voda
Pozn.: Zádáme o zveřejnění informace o oznámení také v části obce Dolínek.
Obec Olovnice
starosta
U Rybníka 45
273 26 Olovnice

kopie oznámení

Obec Panenské Břežany
starosta
Hlavní 17
250 70 Panenské Břežany

kopie oznámení

Obec Postřižín
starosta

kopie oznámení

Pražská 42
250 70 Odolena Voda
Obec Sluky
starosta
Sluhyl
250 63 Mratín

kopie oznámení

Obec Veleň
starosta
Hlavni 160
25063 Veleň

kopie oznámení na CD

Obec Vodochody
starosta
Průběžná 50
250 69 Vodochody

kopie oznámení

Po:,‘.: Zádáme o zveřejněni infonnace

O

oznánwni také v části obce Ílotice.
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Obec Zlončice
starosta
Zlončice 40
278 01 Kralupy nad Vltavou

kopie oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
ředitel úřadu
Zborovská 11
15021 Praha 5

kopie oznámení

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Masarykovo náměstí Čp. 1 a 2
250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

kopie oznámení

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
U Cukrovaru 1087
278 01 Kralupy nad Vltavou

kopie oznámení

Městský úřad Slaný
Velvarská 136
27401 Slaný

kopie oznámení

—

-

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
kopie oznámení
12801 Praha2
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
16000 Praha6

kopie oznámení

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:

oznámení na OPVŽP

odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných Částí přírody

Oznamovatel:
Letiště Vodocbody a.s.
Ing. Martin Kačur
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda, Dolínek
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
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Na vědomí:
MŽP-OVSSI
Podskalská 19
12800 Praha2
Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na břehu 267
190 00 Praha 9— Vysočany
AOPK ČR Středisko Praha a Střední Čechy
U Salamounky 41 ĺ769
15800 Pralia5
-

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
ISO 24 Praha S
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Kladno,
Divadelní 2143
272 00 Kladno
Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Labe, Pracoviště Kutná Hora
Na špici 347
284 01 Kutná Hora
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
PO.Box 9
11015 Praha I
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