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

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne:

Naše značka:
8642!ENVIO9

Vyřizuje
Ing. Spačková I 2921

PRAHA:
27.22009

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 Vám v souladu s
9 odst. 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, zasílá k vyjádření posudek o vlivech záměru „Modernizace trati Votice
Benešov u Prahy, zpřesnění technických řešení tunel Tomice II“ (dále Jen „posudek“),
jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle * 9 odst. 1 cit. zákona.
—

-

Středočeský kraj, obec Olbramovice a město Bystřice (jako dotčené úzenmí
samosprávné celky) žádáme ve smyslu
16 odst. 3 cit. 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 J 6 odst. 4 cit, zákona nejméně 15
dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání písemného nebo
elektronického (katerina.spackovanizp.cz) vyrozumění o dni vyvěšení informace
o posudku na úřední desce v co nejkratším n]ožném termínu.
Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním systému ElA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
(htty://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP234.
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ř

Ing. JaroslaVa HONOVA
ditelka odboru
posuzovWí vlivů na životní prostředí
Příloha:

-

tel.
267 121 II I

kopie posudku

ČNB Praha I
č.ú. 76280010710

iČ:
164 801

fax:
267 3)0 443

Rozdělovník k čj.: 86421ENV/09
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtman
Zborovská 11
15021 Praha5

kopie posudku

Obec Olbramovice
kopie posudku
starosta
Olbramovice 158
259 01 Olbramovice
Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o posudku I v části obce Tomice 11.
Město Bystřice
kopie posudku
starosta
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice
Pozn.: Žádáme o zveřejnění informace o posudku i v částech obce Bojkovice a .Jinoíice.

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

kopie posudku

Městský úřad Votice
Komenského nám. 700
259 01 Votice

kopie posudku

Městský úřad Benešov
Masarykovo nám. 100
25601 Benešov

kopie posudku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
kopie posudku
12801 Praha2
Česká inspekce životního prostředí, 01 Praha
Wolkerova 11/40
16000 Praha 6

kopie posudku

Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
11705 Praha 1

kopie posudku

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:

kopie posudku na OPVŽP

odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
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Oznamovatel:

kopie posudku

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa Praha
RNDr. František Zižka
Sokolovská 1955/278
19000 Praha 9
Zpracovatelka oznámení:
Vážená paní
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
SUDOP Praha a.s.
Olšanská IA
13000 Praha 3
Zpracovatel posudku:
Vážený pan
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
Na vědomí:
MŽP-OVSSI
Podskalská 19
12825 Praha2
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267
190 00 Praha 9— Vysočany
AOPK ČR Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
-

Drážní úřad
Sekce stavební
Skroupova 11
301 36 Plzeň
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
11015 Prahal
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