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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru  

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

 
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 „Klánovická spojka“  

v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice, podle přílohy č. 4 k zákonu  
a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095. 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Michaela Vrdlovcová, ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15, 

150 00 Praha 5. 

Předmětem záměru je novostavba pozemní komunikace, která je součástí dopravního řešení 

zahrnující MÚK Beranka na 4 km dálnice D11 a navazující Hornopočernickou spojku.  

Oznámení je zpracováno variantně. Celková délka komunikace bude cca 2,48 km. Záměr  

je stavbou dopravního charakteru, u něhož se spíše než kumulace s jinými stavbami v daném 

území předpokládá časově navazující výstavby související s dopravním záměrem  

MÚK Beranka a Hornopočernické spojky. Na katastrálním území Horních Počernic a Šestajovic  

je dle územních plánů počítáno s významnou výstavbou, která se bez dokončené MÚK Beranka  

a Klánovické spojky nebude realizovat nebo způsobí další nárůst dopravy v dotčené oblasti.  

Z hlediska srovnání vlivů na životní prostředí uvažovaných variant lze, s ohledem na obdobné 

technické řešení a minimální trasové obměny, považovat rozdíly za nevýrazné. Komunikace  

je z části uvažována jako extravilánová, kde je odvodnění zajištěno podélnými otevřenými 

příkopy s výparem a zasáknutím do terénu a z části jako intravilánová s napojením  

na odvodnění na systém obecní kanalizace. Nedojde k záboru pozemků PUPFL. Navrhovaný 

záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, území CHOPAV ani není v kontaktu  

s územím soustavy Natura 2000. Záměr je ale v územním kontaktu se soustavou ÚSES.  

Středočeský kraj, Hlavní město Praha, MČ Praha – Klánovice, MČ Praha 20 – Horní 

Počernice a obec Šestajovice (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 Hlavní město Praha, MČ Praha – Klánovice,  

MČ Praha 20 - Horní Počernice a obec Šestajovice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení 

této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Hlavní město Praha, MČ Praha – Klánovice, 

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

celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, 

zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.  

V souladu s § 16 odst. 4 zákona se za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení 

informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce 
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dotčeného kraje. Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje na území Hlavního města Prahy, 

bude za den zveřejnění oznámení považován den zveřejnění na úřední desce Hlavního 

města Prahy, neboť zde bude informace zveřejněna v pozdějším termínu oproti 

Krajskému úřadu Středočeského kraje. Taktéž příslušné termíny dle zákona č. 100/2001 

Sb. budou vztaženy k tomuto datu. Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu 

dne 27. 5. 2019 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz  

a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia 

pod kódem STC2221.  

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 resp. č. 4 k zákonu. 

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 oznámení. 

Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední 

desce dotčeného kraje, v tomto případě Hlavního města Prahy.  

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 

 

 

 

 

v z. Ing. Anna Preiszlerová 

odborný referent na úseku životního 

prostředí 
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Rozdělovník k č. j.: 065430/2019/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

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 1 

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 5 

Na vědomí: 

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

Vrdlovcová, U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5 

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

250 82 Úvaly 

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

Jívanská 647, 193 00 Praha, Horní Počernice  

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

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

21. Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny 

 

(1 – 5 obdrží v příloze Oznámení EIA) 
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