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Praha:

30.08.2010

Číslo jednací:

130974/201OIKUSK
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Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_127612/2010IKUSK
Vyřizuje:

Ing. Ondřej Černý I. 691

Značka:

OŽP/Če

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - zahájení zjišt'ovacího řízení k záměru "Labská cvklostezka úsek Poděbrady Pňov - Předhradí" k.ú. Poděbrady, Kluk, Oseček, Libice nad Cidlinou, Přehradí, Pňov,
Velký Osek zařazeného pod § 4 odst. 1, písmo e) cit. zákona
Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá kopii oznámení podle
přílohy č.3 k zákonu 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), záměru Labská cyklostezka úsek Poděbrady - Pňov Předhradí" k.ú. Poděbrady, Kluk, Oseček, Libice nad Cidlinou, Přehradí, Pňov, Velký Osek
podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Oznamovatel záměru: Causa s.r.o., Běžecká 240712, 16900 Praha Břevnov.
Zpracovatel oznámení: Empla AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 530 11 Hradec Králové.
Předmětem záměru je vybudování cyklostezky na levém břehu Labe v úseku od Poděbrad do
Pňova - Předhradí a okruh kolem jezera v Pňově - Předhradí. Celková délka cyklotrasy bude
9,334 km, přičem šířka se bude pohybovat od 2 m do 3,5 m.
Středočeský kraj, město Poděbrady, obec Oseček, obec Libice nad Cidlinou, obec Pňov Předhradí a obec Velký Osek (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do
oznámení nahlížet vyvěšením na úředni desce a zveřejněním informace nejméně ještě jedním
v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme město Poděbrady, obec Oseček, obec Libice nad
Cidlinou, obec Pňov - Předhradí a obec Velký Osek o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace zdejšímu úřadu (lze zaslat také e- mail nebo fax).
Dále žádáme Středočeský kraj, město Poděbrady,
Cidlinou, obec Pšov - Předhradí a obec Velký Osek
celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst.
k oznámení podle přílohy č. 3 k cit. zákonu, zdejšímu
dne zveřejnění informace o oznámení. Ve vyjádření
záměr posoudit dle cit. zákona.

obec Oseček, obec Libice nad
(jako dotčené územní samosprávné
6 cit. zákona o zaslání vyjádření
úřadu, nejpozději do 20 dnů ode
uvítáme Váš názor, zda je nutné

V případě, že považujete za nutné další posouzení zameru, žádáme, aby vyjádření
obsahovalo důvody, pro které je požadováno zpracování dokumentace EIA a současně i
doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
kladen zvýšený důraz.

Zborovská 11

15021 Praha 5

tel.: 257280691

fax: 257280170

cernyo@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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S odvoláním na znění § 6 odst. 7 zákona, každý může zaslat své vyjádření
zdejšímu úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

k oznámení

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových
stránkách agentury CENTA http://www.cenia.czJeia
a na stránkách Ministerstva životního
prostředí http://www.mzp.cz kód záměru STC1300. Datum vyvěšení informace o oznámení
naleznete
na úřední desce Středočeského
kraje nebo na internetových
stránkách
Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.
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Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zeměděls
'.---v.z, Ing.
Svingrová.
vedoucí odděle
suzování vlivů na
středí

Rozdělovník k č.j. 130974/2010IKUSK
Dotčené územní samosprávné celky:
II Středočeský kraj, zde
21 Město Poděbrady, Jiřího náměstí 2011, 290 31 Poděbrady
31 Obec Oseček, Oseček 37,28941 Pňov
41 Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou
51 Obec Pňov - Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov
61 Obec Velký Osek, Revoluční 36, 28151 Velký Osek
Dotčené správní úřady:
71 KHS Stč. kraje, ÚZ. prac. v Nymburku, Palackého 1484/52, 288 02 Nymburk
81 KHS Stč. kraje, ÚZ. prac. v Kolíně, U nemocnice 3, 280 01 Kolín
9/ Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163,28828
Nymburk
101 Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín 2
I II ČIŽP 01 Praha, Wolkerova 11/40, 16000 Praha 6
121 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,50003 Hradec Králové
131 Krajský úřad Středočeského kraje, zde
Oznamovatel:
141 Causa s.r.o., Běžecká 2407/2, 16900 Praha Břevnov.
Na vědomí:
151 MŽP, EIA a IPPC, Vršovická 65, 10000 Praha 10
161 MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 12800 Praha 2
171 MěÚ Poděbrady, stavební úřad, Jiřího náměstí 201 I, 290 31 Poděbrady
181 Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolin 2
19/ Empla AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305,530 11 Hradec Králové

(1- 13 obdrží v příloze Oznámení)
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