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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů na životní prostředí
záměru „D3 – Odpočívka Dunávice“ v k. ú. Chrášťany u Benešova a Krusičany
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
v souladu se zněním § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „D3 –
Odpočívka Dunávice“ v k. ú. Chrášťany u Benešova a Krusičany na životní prostředí
(dále jen dokumentace), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona,
dle přílohy č. 4 zákona.
Oznamovatel záměru: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
Zpracovatel oznámení: : PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
Ing. Jitka Krejčová (držitelka autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Předmět záměru je oboustranná dálniční odpočívka navržená na plánované dálnici D3 (Praha České Budějovice - hranice s Rakouskem). Jedná se o první odpočívku na trase D3
od Pražského okruhu. Záměr odpočívky Dunávice je zpracován ve dvou variantách, a to:
a) „DUR 2016/2017“ (tj. s umístěním odpočívky dle DUR dálnice D3 zpracované v roce
2016/2017) - tj. se středem v projekčním staničení km 22,250, resp. v provozním staničení
km 26,250. Tato varianta byla předmětem Oznámení EIA a dále je označena jako varianta 1.
b) „TES 2020“ (tj. s umístěním odpočívky dle dokumentace EIA z roku 2010) - se středem
v projekčním staničení km 22,750, resp. v provozním staničení km 26,750, dále označená jako
varianta 2.
Odpočívka bude sloužit pro dopravu na D3, převážně pak pro parkování nákladních vozidel.
Celkový počet přepočtených jednotkových vozidel dle Metodického pokynu MŽP je 1498.
Odpočívka svým rozsahem a prostorovým uspořádáním umožňuje budoucí umístění čerpací
stanice pohonných hmot a stravovacího zařízení typu „fast food“, které budou předmětem
budoucí investice.
Středočeský kraj, město Týnec nad Sázavou, obec Chářovice a obec Chrášťany (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 možno
do dokumentace nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme
ji prodloužit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad žádá město Týnec nad Sázavou, obec
Chářovice a obec Chrášťany o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace
zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá 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 ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.
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Informace o dokumentaci je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu ode dne 20. 12. 2021
a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem
dokumentace a přílohami pod kódem STC2269.
S odvoláním na znění § 8 odst. 3 zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k dokumentaci
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci, tj. do 19. 1. 2022. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Lucie Sloupová
odborný referent pro oblast posuzování
vlivů na životní prostředí
Rozdělovník k č. j.: 156915/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
3. Obec Chářovice, Chářovice 4, 257 41 Týnec nad Sázavou
4. Obec Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Benešov
Dotčené orgány:
5. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01
Benešov
6. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Benešově, Černoleská 2053, 256 55
Benešov
7. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Na vědomí:
10. Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice
11. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
12. Městský
úřad
Benešov,
odbor
výstavby
a
územního
plánování,
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
13. Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
14. Zpracovatelka
oznámení
Ing.
Jitka
Krejčová,
PRAGOPROJEKT,
a.s.,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
(dotčené územní samosprávné celky obdrží v příloze výtisk dokumentace EIA)

