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Zahájení  zjišťovacího  řízení  podle  zákona  č.     100/2001  Sb.,  k     záměru  Stavba  multifunkční  haly   

„KARTARENA“

Krajský  úřad  Středočeského  kraje  (jako  příslušný  úřad)  a  Středočeský  kraj  (jako  příslušný  územně  

samosprávný celek) zveřejňují tímto podle § 16, odst. 1 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, informaci o oznámení,  k záměru 

Stavba multifunkční haly „KARTARENA“

Oznamovatelem  je  společnost  CARAVAN  METROPOL,  s.r.o.,  Kolbenova  894/25,  198  00  Praha  9 

(IČ: 61056561).  Oznámení  zpracovala  Ing.  Miluše  Němečková,  Ořechová  626,  294  71  Benátky  nad 

Jizerou. Podle cit. zákona se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 10.8 Sportovní  

areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území  

chráněná podle zvláštních zákonů.  Předmětem záměru je výstavba multifunkční haly s vnitřní závodní 

dráhou pro motokáry se speciálním povrchem. Celk. plocha areálu 27 863 m2, z toho zastavěná 5 562 m2. 

Dále sdělují, že  oznámení záměru bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 7 cit. zákona. Doba 

zveřejnění je 15 dnů. Do oznámení je možné nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství 

zdejšího úřadu, dv. č. 4111, 4. patro, v pracovních dnech po předchozí tel. dohodě  na č. 257 280/539, 

nebo 345. Každý může podle § 6, odst. 5 cit. zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení zdejšímu 

odboru životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění této informace. K vyjádřením 

zaslaným po lhůtě nemusí být přihlédnuto.

Připomínají, že informace o oznámení je rovněž zveřejněna na internetových stránkách v Informačním 

systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1613 a Středočeského kraje 

- www.kr-stredocesky.cz. 
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