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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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) – předání závěru 

zjišťovacího řízení záměru „„Sportovní akademie při 9. ZŠ v Mladé Boleslavi, II. etapa 

výstavby“ v k.ú. Debř, Mladá Boleslav, zařazeného do kategorie II 

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr „Sportovní 

akademie při 9. ZŠ v Mladé Boleslavi, II. etapa výstavby“ v k.ú. Debř, Mladá Boleslav, 

byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě oznámení, písemných 

vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti 

vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. 

Oznamovatelem záměru je FK Mladá Boleslav, o.s., U Stadionu 1118/II, 293 01 Mladá 

Boleslav. Oznámení zpracoval Dr. Ing. Roman Kovář, autorizovaná osoba dle § 19 

cit. zákona. 

Předmětem záměru je výstavba dvou fotbalových hřišť, parkovacích ploch, objektu šaten 

a technického zázemí v severozápadní části města v lokalitě Debř. Sportovní areál je určen 

mládeži a má mít přímou vazbu na existující sportoviště přilehlé 9. ZŠ vybudované v rámci 

I. etapy výstavby. Záměr je v souladu s návrhem změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru 

Mladá Boleslav, který se projednává (fáze návrhu po společném jednání). Celková řešená 

plocha areálu je 28 240 m
2
, jeho součástí budou dvě fotbalová hřiště 2 x 8 970 m

2
, nové 

zastavěné plochy 393,5 m
2
 pro šatnový a technický objekt, parkovací stání z vegetačních 

tvárnic pro 50 osobních vozidel a pro 4 autobusy o ploše 624,5 m
2
, ostatní zpevněné plochy 

4 370 m
2
, sadové úpravy a výsadby budou na zbývající ploše 4 912 m

2
. Při východní hranici 

areálu a také podél pěší komunikace je navržena vysoká izolační zeleň. Celková (maximální) 

kapacita diváků je 250. 
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Statutární město Mladá Boleslav a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné 

celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího 

řízení a o tom, kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce 

a zveřejněním informace nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 

(např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad 

žádá Statutární město Mladá Boleslav o písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce (informaci můžete také zaslat na adresu e-mail: 

tuckova@kr-s.cz  nebo faxem). 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 

internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia, pod kódem STC1665.  

 

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí  

a zemědělství 

 

 

Příloha:  

- závěr zjišťovacího řízení 

 

 

Rozdělovník k č.j.:  080834/2013/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1.  Středočeský kraj,  z d e 

2.  Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49  Mladá Boleslav 

 

Dotčené správní úřady: 

3.  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ     z d e 

Oznamovatel: 

4.  FK Mladá Boleslav, o.s., U Stadionu 1118/II, 293 01 Mladá Boleslav 

Na vědomí: 

5. Dr. Ing. Roman Kovář, ECODIS s.r.o., Na Dlouhém lánu 16, 160 00 Praha 6 
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