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V Praze dne: 27. 9. 2012 

Spisová značka: SZ 138496/2012/KUSK REG/LS 

Č. j.: 142326/2012/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Smrčková / 257 280 942 

viz rozdělovník 

 

Informace o průběhu odvolacího řízení 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní  orgán“), 

obdržel dne 20.9.2012 předaný spis s odvoláním proti rozhodnutí č. j. MUKV-S 864/2012 VYST ze dne 

9.7.2012, které vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen 

„stavební úřad“). 

Stavební úřad svým rozhodnutím umístil stavbu: „SKLÁDKA UHY-IV.ETAPA rozšíření skládky 

odpadů“ (dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 282/38, 282/39, 284/31, 284/38, 284/60 v katastrálním 

území Nelahozeves a na pozemku parc. č. 245/23 v katastrálním území Uhy v souladu se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů: 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí:  

− Souhrnné vyjádření č.j. MUKV 9897/2012 OŽP ze dne 6.4.2012 

− Souhlas k zásahu do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, 

ve znění pozdějších předpisů č.j. MUKV 9901/2012 OŽP ze dne 28.3.2012 

− Sdělení (doplnění vyjádření vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění) 

č.j. MUKV 14569/2012 OŽP ze dne 24.5.2012 a MUKV 18306/2012 OŽP ze dne 5.6.2012 

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHSSC 13281/2012 ze dne 27.3.2012 

Ministerstva životního prostředí - souhlas k odnětí půdy ze ZPF č.j. 94587/ENV/11 ze dne 16. 4. 2012. 

 

Proti tomuto rozhodnutí dne 2.8.2012 podalo Občanské sdružení Nelahozeves, IČO 22849645, Školní 3, 

277 51  Nelahozeves (dále jen „odvolatel“) odvolání, z jehož obsahu je zřejmé, že směřuje proti citovaným 

závazným stanoviskům. Odvolání bylo stavebním úřadem postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, 

odboru regionálního rozvoje, jako odvolacímu správnímu orgánu. 

Na podkladě shora uvedených skutečností proto odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 149 

odst. 4 správního řádu odvolání spolu se stanoviskem, s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a 

s vyjádřením účastníků postoupil správním orgánům nadřízeným správním orgánům příslušných k vydání 
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závazných stanovisek (Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, Ministerstvu 

zdravotnictví ČR a Ministru životního prostředí Mgr. Tomáši Chalupovi), které požádal o potvrzení nebo změnu 

předmětných závazných stanovisek. 

Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný 

k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 správního řádu neběží. 

 

 

 

Ing. Lucie Smrčková 

odborný referent 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:  .....................................  Sejmuto dne  ....................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

Stanislav Hladík, Do Nehvizdek č.p. 586, 250 81  Nehvizdy – zastupující Skládka Uhy, spol. s.r.o., Uhy 160, 

273 24  Velvary 

Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq 

 sídlo: Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 

Obec Uhy, IDDS: srwakvp 

 sídlo: Uhy č.p. 31, 273 24  Velvary 

 - účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou  

Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

Obecní úřad Nelahozeves, IDDS: t42bciq 

Obecní úřad Uhy, IDDS: srwakvp 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele   

 

ostatní  

MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 8zzbfvq 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 6/1, 278 88  Kralupy nad Vltavou 1 


		2012-09-27T13:21:36+0200
	Ing. Lucie Smrčková
	odborný referent




