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Posuzování vlivů záměru „Klánovická spojka“ na životní prostředí, v k. ú. Horní 

Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice – vrácení dokumentace vlivů záměru  

na životní prostředí k přepracování  

 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých související 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon), v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací zástupci oznamovatele společnosti Atelier 

projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha, k přepracování 

dokumentaci vlivů záměru „Klánovická spojka“ v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice  

u Prahy a Klánovice. 

 

A/ Rekapitulace dosavadního průběhu procesu EIA 

Dne 25. 2. 2021 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje dokumentaci vlivů záměru 

„Klánovická spojka“ v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice, (dále jen 

dokumentace EIA) zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Informace o dokumentaci byla 

zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11. 3. 2021 a na úřední 

desce MHMP dne 18. 3. 2021. Termín pro vyjádření ke zveřejněné dokumentaci uplynul dnem 

19. 4. 2021. Zpracováním posudku k dokumentaci EIA byl příslušným úřadem pověřen Ing. 

Pavel Cetl, Demlova 24. 613 00 Brno, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace 

včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku předána dne 7. 5. 2021. 

Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel řadu nesouhlasných vyjádření. 

Problematické okruhy se týkají především kumulace vlivů dalšími záměry (jako je 

vysokorychlostní trať, dálnice D11, MÚK Beranka atd.) a kumulace s naplněním rozvojových 

ploch, hodnocení indukované dopravy a obecně dopravní řešení v lokalitě. Byly vzneseny 

připomínky k hlukové studii, rozptylové studii, dopravně inženýrským podkladům. 

Znehodnocení biologického potenciálu lokality, zlehčování významu současné struktury krajiny 

a faktoru pohody, významný vliv na veřejné zdraví. 

Dne 15. 6. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dopis od zpracovatele posudku 

s doporučením vrátit dokumentaci EIA oznamovateli záměru k přepracování.  

Dle znění § 9 odst. 5 zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou 

dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je proto nutné tuto dokumentaci přepracovat tak, 

aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost  

a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a následně aby mohl 

pro příslušný úřad zpracovat návrh závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení tohoto 

záměru na životní prostředí. 
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B/ Požadavky na přepracování dokumentace EIA 

 Doplnit dokumentaci a vypořádat se se všemi připomínkami Ing. Pavla Cetla zpracovatele 

posudku z dopisu ze dne 15. 6. 2021.  

 Přepracování dokumentace provést s ohledem na relevantní připomínky obsažené ve 

vyjádřeních, která byla obdržena ke zveřejněné dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona, 

resp. aby přepracovaná dokumentace obsahovala vypořádání těchto připomínek. 

 

C/ Závěr - shrnutí 

Na základě výše uvedeného, jako příslušný úřad požadujeme přepracování dokumentace 

EIA podle § 8 odst. 5.  

Přepracovaná dokumentace musí splnit požadavky na přepracování z části B tohoto 

dokumentu, musí zohlednit popř. vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené ve 

vyjádřeních k dokumentaci EIA a musí se zaměřit na oblasti uvedené zpracovatelem 

posudku.  

Přepracovanou dokumentaci je nutné předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje 

v tištěné podobě v předem dohodnutém počtu kusů (po předchozí konzultaci se zdejším 

úřadem) a 1 ks v elektronické podobě (CD).  

Dopis zpracovatele posudku Ing. Pavla Cetla., kterým bylo příslušnému úřadu doporučeno 

vrátit dokumentaci EIA k přepracování je v elektronické podobě k dispozici v Informačním 

systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního 

prostředí http://www.cenia.cz/EIA, pod kódem záměru STC2221. Na této internetové adrese lze 

též sledovat celý proces EIA posuzovaného záměru. 

Přepracovaná dokumentace po jejím předložení bude v souladu s § 8 odst. 2 a odst. 6 zákona 

opět zveřejněna a zaslána k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 

správním úřadům. 

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení tohoto záměru na životní prostředí bude 

v souladu s § 9a odst. 1 zákona vydáno až po dokončení celého procesu EIA.   

Dotčené územní samosprávné celky Středočeský kraj, Hlavní město Praha, MČ Praha  

– Klánovice, MČ Praha 20 – Horní Počernice a obec Šestajovice (jako dotčené územní 

samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění 

informace o vrácení dokumentace k přepracování na úředních deskách. Doba zveřejnění je 

dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu tímto ustanovením žádáme 

Hlavní město Praha, MČ Praha – Klánovice, MČ Praha 20 – Horní Počernice a obec 

Šestajovice, aby písemně nebo elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (na 

adresu:rihova@kr-s.cz vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení 

dokumentace k přepracování na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

 

 

  

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 

 

 

 v. z. Ing. Hana Švingrová 

 vedoucí oddělení posuzování vlivu na 

životní prostředí 

http://www.cenia.cz/EIA
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Rozdělovník k č. j. 075014/2021/KUSK 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  

3. Městská část Praha 20 – Horní Počernice, Jívanská 647/10, 193 00 Praha, Horní 

Počernice 

4. Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Klánovice 

5. Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice 

Dotčené orgány: 

6. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

7. Hygienická stanice hl. města Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1 

8. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

9. Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha  

10. Městská část Praha 20 – Horní Počernice, Odbor životního prostředí a dopravy,  

Jívanská 635, 193 00 Praha, Horní Počernice  

11. Úřad městské části Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická 260, 

190 16 Praha 9 

12. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana 

Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem 

13. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

14. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

15. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha  

16. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 

Na vědomí: 

17. Zpracovatel oznámení ENVISYSTEM s.r.o., odpovědný řešitel: Ing. Michaela 

Vrdlovcová, U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5 

18. Městský úřad Úvaly, Odbor životního prostředí a územního plánování, Riegerova 897,  

250 82 Úvaly 

19. Městská část Praha 20 – Horní Počernice, Odbor výstavby a územního rozvoje,  

Jívanská 647, 193 00 Praha, Horní Počernice  

20. Úřad městské části Praha 21, Odbor stavební úřad, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 

21. Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 

22. Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny 

 

 

Přílohou je dopis Ing. Pavla Cetla zpracovatele posudku, ze dne 15. 6. 2021. 

Oznamovatel obdrží všechna doručená vyjádření nahraná na CD. 
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