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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – předání dokumentace

vlivů na životní prostředí k záměru „ Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů 

vakuovou pyrolýzou“  

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) 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, Vám v souladu se zněním 

§ 8 odst. 2) cit. zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru 

„ Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ (dále jen dokumentace), 

zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona. Oznamovatelem záměru je AGMECO LT, s.r.o., 

Türkova 828, 149 00 Praha 4. Zpracovatelem dokumentace je RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc., 

autorizovaná osoba dle § 19 cit. zákona. 

Obec Velká Dobrá a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad 

žádá ve smyslu § 16, odst. 3) zákona o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je 

možné do ní nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 

způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň 

žádá dotčené územní samosprávné celky o sdělení data, kdy informace byla vyvěšena 

(zveřejněna); lze zaslat také e-mailem nebo faxem. 

Dále žádá dotčené územní samosprávné celky (Obec Velká Dobrá a Středočeský kraj)  

a dotčené správní úřady ve smyslu § 8, odst. 2) a 3) cit. zákona o zaslání vyjádření 

k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace 

o dokumentaci. 

Upozorňuje, s odvoláním na znění § 8, odst. 3) zákona, že se každý může vyjádřit k dokumentaci 

u zdejšího úřadu a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením 

zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto. 
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S textovou částí dokumentace je možné se seznámit na internetu v Informačním systému EIA na 

stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia/ pod kódem STC1198 a Středočeského kraje - 

www.kr-stredocesky.cz .  

Datum vyvěšení informace o projednávání dokumentace je zveřejněno na úřední desce 

Středočeského kraje a na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. 

 
 

 Ing.  Josef  K e ř k a  Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství 

 

 

 v.z. Ing. Hana Švingrová 

     vedoucí oddělení posuzování 

     vlivů na životní prostředí 

 
 

 

Rozdělovník k č.j.: 168499/2010/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 
1.  Středočeský kraj,    z d e 
2.  Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá 
3.  Obec Braškov, Dukelská 11, 273 51 
4.  Obec Družec, Hlavní 42, 273 62 Družec 
 
 
Dotčené správní úřady 
5.  KHS Středočeského kraje územní pracoviště Kladno, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno 
6. Statutární město Kladno - Odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 
Kladno 
7.  ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 
8.  Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
9.  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP    z d e 
 
Oznamovatel: 
10.  AGMECO LT, s.r.o., Türkova 828, 149 00 Praha 4 
 
Na vědomí: 
11. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
12. MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2 
13. Statutární město Kladno – Stavební úřad, nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
14. RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc., Geologická 4, 152 00 Praha 5 
15. Sdružení Arnika, Program Toxické látky a odpady, Chumlova 17, 130 00 Praha 3 
 
 
(1-7 a 9 obdrží v příloze Dokumentaci) 
 


