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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní – předání dokumentace vlivů záměru „VD Senomaty“ na životní
prostředí, v k.ú. Senomaty a Přílepy.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 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 v souladu se zněním
§ 8 odst. 2) zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „VD Senomaty“ na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1) zákona,
dle přílohy č. 4 zákona.
Oznamovatelem záměru je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Zpracovatelem dokumentace je Ing. Pavel Obrdlík, Ekopontis, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno,
(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Předmětem záměru je výstavba vodní nádrže na Kolešovickém potoce v katastru obcí Senomaty
a Přílepy. Jedná se o výstavbu zemní hráze, která bude mít v průřezu lichoběžníkový tvar.
Zásobní prostor nádrže činí 199,600 tis. m3. Účelem záměru je zlepšení nepříznivé vodní bilance
v zájmovém území.
Kapacita záměru:
Maximální výška hráze (bez komunikace) 7,6 m
Kota koruny hráze 338 m n. m.
Délka hráze v koruně 385 m
Šírka hráze v koruně 4,0 m
Sklon návodního líce 1 : 3
Sklon vzdušného líce 1 : 2,5
Maximální šířka hráze 45 m
Kubatura hráze 38 670 m3
Středočeský kraj, obec Přílepy a městys Senomaty (jako dotčené územní samosprávné celky)
příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2) zákona o neprodlené zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, vyvěšením na úřední desce,
současně s upozorněním, že dle § 8 odst. 3 může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje. Informace byla
zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 13. 5. 2022. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů (doporučujeme ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá obec Přílepy a městys
Senomaty v souladu s § 16 odst. 2) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, obec Přílepy a městys Senomaty (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 8 odst. 2) a 3) zákona o zaslání vyjádření
k dokumentaci zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
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S odvoláním na znění § 8 odst. 3) zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci zdejšímu úřadu
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží.
Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu a dále na internetových
stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA
na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem dokumentace pod kódem STC2190.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Rozdělovník k č. j.: 058654/2022/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Městys Senomaty, Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty
3. Obec Přílepy, Přílepy č.p. 46, 270 01
Dotčené orgány:
4. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Rakovníku, Na Sekyře 2123, 269 01
Rakovník
5. Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
6. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
7. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
8. MŽP, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
9. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00, Praha
Na vědomí:
10. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
11. Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
12. Zpracovatel oznámení Ekopontis, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno
(1–3 obdrží v příloze Dokumentaci EIA)

