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V Praze dne: 30.1.2017 AVE Kralupy s.r.o. 

O. Wichterleho 810 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

013307/2017/KUSK 

SZ-013307/2017/KUSK/2 

Vyřizuje: Bc. Alena Světlíková l. 777 

Značka: OŽP/Sve 

 

 Stanovisko k záměru: „Zařízení k přechodnému uložení odpadu“ kat. území Lobeček.  

 

         Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 

24.1.2017 pod č.j. 013307/2017/KUSK žádost o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Předmětem záměru je 

vybudování „Zařízení k přechodnému uložení odpadu“ v objektu bývalé kotelny v areálu 

společnosti Synthos Kralupy a.s., na pozemku č. parc. 1482, v kat. území Lobeček. Objekt se 

nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího areálu Spalovny průmyslových odpadů AVE 

Kralupy s.r.o.. 

         Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) sdělujeme, že 

v souladu s ust. §45i zákona, lze na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje 

vyloučit významný vliv předloženého záměru „Zařízení k přechodnému uložení odpadu“ kat. 

území Lobeček, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

Zdůvodnění stanoviska: V řešeném území záměru, ani v jeho bezprostředním okolí se na území 

v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje nenachází žádná evropsky významná lokalita 

(EVL) ani ptačí oblast, která by mohla být tímto návrhem dotčena. Nebližší EVL se od 

navrhovaného záměru nachází ve vzdálenosti cca 1,8 km a jedná se o EVL Veltrusy, kód lokality 

CZ0213083, která je lokalitou páchníka hnědého a roháče obecného. Vzhledem k charakteru 

a umístění záměru od předmětné EVL lze předpokládat, že nebude mít významný vliv na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost této EVL. 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí  

a zemědělství       

                                                                                  v.z. Mgr. Pavel Vaňhát 

                                                                                          vedoucí oddělení ochrany přírody  

                                                                                                              a krajiny                                                                                 
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