MIMSTERSTVO ŽIVOTMHO PROSn1ňEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠ OVICE, Vršovická 65
-

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne:

Naše značka:
68772JENV/09

Vyřizuje:
Ing. Spačková /1. 2921

PRAHA:
16.9.2009

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí
—

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu 21 písm. c) 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 s 9 odst. 7 zákona zasílá k vyjádření posudek o vlivech
záměru „Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. Kutná Hora
město“ na životní prostředí (dále jen „posudek“), jehož zpracování jsme smluvně zajistili
podle 9 odst. 1 zákona.
—

Středočeský kraj a město Kutná Hora (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o posudku a o tom,
kdy a kde je možné do posudku nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním
v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje. Doba
zveřejnění je dle ustanovení
16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu
s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí písemně nebo
elektronicky (kuterina.spackova(mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o posudku na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním systému ElA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru
MZPI 59.
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Ing. oslava HONOVÁ
Jeditelka odboru
posuzolání vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie posudku
-

tel.
267121 111

ČNB Praha I
č.ú.7628001/0710

iČ:
164801

fax:
267310443

Rozdělovník k č.j.: 687721ENV109
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
15021 Praha5

kopie posudku

Město Kutná Hora
starosta
Havlíčkovo nám. 552
28401 KutnáHora

kopie posudku

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
ředitel úřadu
Zborovská 11
15021 Praha5

kopie posudku

Městský úřad Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora

kopie posudku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Uzemní pracoviště Kutná Hora
kopie posudku
U Lorce 40
284 01 Kutná Hora
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
16000 Praha 6

kopie posudku

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
oddělení ochrany vod
Bělohradská 3304
580 01 Havlíčkův Brod

kopie posudku

Hygienik Ministerstva vnitra pro útvary ve Středočeském kraji
Bartolomějská 8
kopie posudku
11000 Praha 1
(Z hlediska kompetencí dotčeného orgánu daných 83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, pro posuzování vlivu hluku z výstavby a provozu záměru na objekt Hasičského
záchranného sboru.)
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Odbory MŽP s žádostí o vvaurem:

kopie posudku na OPVŽP

-

odbor ochrany ovzduší
odbor péče o krajinu
odbor ochrany vod
odbor udržitelné energetiky a dopravy
Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa Praha
RNDr. František Zižka
Sokolovská 1955/278
19000 Praha9

kopie posudku

Zpracovatel oznámení + dokumentace:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
Zpracovatel posudku:
Ekoteam
RNDr. Vladimír Ludvík
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Na vědomí:
MŽP OVSS I
Podskalská 19
12800 Praha2
-

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 Vysočany
—

ZVHS Oblast povodí Labe
Pracoviště 104 Kutná Hora
Na Spici 347
284 01 Kutná Hora
—

—

AOPK ČR Středisko Praha a Střední Čechy
U Salamounky 4 1/769
15800 Praha5
-

Ministerstvo dopravy
Odbor dopravní politiky a životního prostředí
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9
11015 Prahal
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MINISTERNT Vp ŽIVOTMHO PROS IŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65
-

V Praze dne 16.9.2009
Č.j.: 68772/ENV/09
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejnění informace o posudku k záměru
zařazenému v kategorii I
16 odst. 1 a
9 odst. 7 zákona
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s
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,
posudek záměru

„Modernizace a elektrizace traťového úseku
Kutná Hora hl. n. Kutná Hora město“
—

Kraj:
Obec:
K.ú.:

Středočeský.
Kutná Hora.
Kutná Hora, Malín, Sedlec u Kutné Hory.

Do posudku je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP,
v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Spačkovou (tel. 267 122 921).
Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových
stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http ://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru MZP 159.
Písemné vyjádření k posudku podle 9 odst. 8 zákona zasílejte na MŽP OPVŽP do 30
dnů od zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje.
—
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NOVÁ
Ing. Jar ava
ř itelka odboru
posuzováni vlivů na životní prostředí
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