MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
99722/ENV/10

Vyřizuje:
Mgr. Piekníková/l. 2817

PRAHA:
15.11.2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad Vám 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 § 8 odst. 2 zákona zasílá k vyjádření
dokumentaci vlivů záměru „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů
z Prahy“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil
oznamovatel podle § 8 odst. 1 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace 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 dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů. Doba zveřejnění je
dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. V souladu s tímto ustanovením žádáme
dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (jana.pieknikova@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Středočeského kraje a na úřední desce hl. m. Prahy.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP298.
Příloha: dokumentace

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Rozdělovník:
- dopis s přílohou (tištěná dokumentace) odeslán pod č. j.: 99722/ENV/10
- dopis bez přílohy (na vědomí) odeslán pod č. j.: 99723/ENV/10
- dopis bez přílohy v rámci MŽP odeslán IS pod č. j.: 99724/ENV/10
Rozdělovník s přílohou č. j. 99722/ENV/10
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
150 21 Praha 5

kopie dokumentace

Hlavní město Praha
sekretariát územního rozvoje
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

kopie dokumentace

Městská část Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

kopie dokumentace

Městská část Praha 7 – Troja
Trojská 96
171 00 Praha 7

kopie dokumentace

Městská část Praha 8
Zenklova 35
180 48 Praha 8

kopie dokumentace

Město Klecany
starosta
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

kopie dokumentace

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž v městských částech Drasty, Klecánky.

Obec Větrušice
Vltavská 14
250 67 Klecany

kopie dokumentace

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

kopie dokumentace

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části obce Brnky.

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

kopie dokumentace
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Magistrát hl. města Prahy
ředitel
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

kopie dokumentace

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (obec s rozšířenou působností)
Masarykovo nám. 1
kopie dokumentace
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

kopie dokumentace

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 11
160 00 Praha 6

kopie dokumentace

Povodí Vltavy s.p.
Holečkova 8
150 24 Praha 5

kopie dokumentace

Rozdělovník odbory MŽP IS č. j. 99724/ENV/10
S žádostí o vyjádření:
Odbor ochrany vod
Odbor odpadů
Odbor ochrany ovzduší
Odbor ochrany horninového a půdního prostředí
Na vědomí:
OVSS I
Rozdělovník bez přílohy č. j. 99723/ENV/10
Oznamovatel:
Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Praha
Odbor městského investora
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
Zpracovatel oznámení:
Ing. Václav Hammer
EKOSYSTEM, spol. s r.o.
Podkovářská 6
190 00 Praha 9
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
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dokumentace k dispozici na OPVŽPaIP

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 Praha 2
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 15.11.2010
Č.j.: 99722/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zveřejnění informace o dokumentaci
k záměru zařazenému v kategorii I
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 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,
dokumentaci záměru

„Řešení energetického využití organických odpadů
a kalů z Prahy“
Kraj:
Obec:

Středočeský, Hl. m. Praha
Klecany (k.ú. Drasty), MČ Praha 6, MČ Praha 7 – Troja, MČ Praha 8, Větrušice,
Zdiby

Do dokumentace je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence MŽP, 7. patro, dveře č. 708 v pracovních dnech po předchozí
telefonické domluvě s Mgr. Piekníkovou (tel. 267 122 817).
S obsahem dokumentace je také možné se seznámit na internetové adrese
http://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP298.
Písemné vyjádření k dokumentaci podle § 8 odst. 3 cit. zákona zasílejte
na MŽP – OPVŽPaIP na shora uvedenou adresu do 30 dnů od zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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