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Dle rozdělovníku

Posuzování vuvů na fivotní prostředí - zahá iení ziišt'ovacího řízení záměru
,Svazková škola Chýně - Hostivice" v k. ú. Chýně.

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 zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení záměru ,,Svazková škola Chýně
- Hostivice" v k. ú. Chýně, podle přflohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišt'ovacímu řízení podle § 7 zákona.

Oznamovatelem záměru je Svazek obcí Chýně - Hostivice, Hlavní 200, 253 03 Chýně,
ič: 09873546.

Zpracovatelem oznámení je Ing. Jiří Klicpera CSc., Go(;áxom 615, 533 41 Lázně Bohdaneč,

IČ: 4816 1314.

Předmětem záměm je výstavba nového tematického areálu školy a sportovm'ho zázemí. Objekt
školy bude rnit tři nadzemni podlaží. Poslední čtvrté patro je ustoupené oproti hmotě celého
objektu a slouží jako výstup na pobytovou střechu a technologickou část střechy. Na střeše
je umístěna fotovoltaická elektrárna. Hlavnf hmota budovy školy se skládá ze dvou funkčně
oddělených kvádrů spojených do tvaru Z. Půdorysné rozměry hlavní hrnoty budovy jsou
cca 113 m x 61 m. K objeklůrn školy jsou při?eny objekty sportovišt', mlové úpravy
a související objekly.

Středočeský kraj, město Hostivice a obec Chýně (jako doU5ené územní smnosprávné celky)
příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámem a o tom, kdy a kde j e moio do oznámení nahlí!:et na úřední desce. Doba zveřejněnf
je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá město Hostivice a obec Chýně o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném
termínu.

Dále příslušný úřad Mdá Středoěeský kraj, město Hostivice a obec Chýně (jako dotčené
územní samosprávné celky) a dotěené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání
vyjádření koznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu
dne 18. 1. 2023 a dále na intemetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz
a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu
s textem oznámení pod kódem STC 2564.
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Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i dopomčení, na které oblasti vlivoí
záměru Ba fivotní prostředí a veřejné zdraví má býi v dokumentaci vlivů záměm na životní
prostředí kladen zvýAeriý důraz (v souladu s § 7 odst. l 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.

Sodvoláním 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.

K vyjádřením zaslaným po Ikůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odbom

životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení

posuzováni vlivů na Evotn?í prostředí

Rozdělovník k č. j.: 008999/2023/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
3. Obec Chýně, Hlavní 200, 253 03 Chýně
Dotčené orgány:
4. KHS Středočeského kraje se sídlem vPraze, územní pracoviště Praha-západ,

Dittrichova 329/ 17, 128 0l Praha 2
5. Městský úřad Černošice, Odbor životrůo prostředí, Podskalská 1290/19, 120 00, Praha
6. čIžP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
7. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělsM,

Zborovská 1l, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:

8. Solaris -Production s.r.o., Tat'ána Václavková, lesní 311, 252 18 Úhonice
Na vědomí:

9. Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
l0.Íng. Jiří Klicpera CSc., (3očáxova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč
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