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

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne:

Naše značka:
29484/ENV/10

Vyřizuje :
Mgr. Černá /l. 2733

PRAHA:
14. 4. 2010006

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I ve smyslu §4 odst. 1 písm. b)
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu 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 zasílá dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Překládací stanice
pro skládku Uhy“ zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
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 oznámení příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Hlavního města Prahy. 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
(karolina.cerna@mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení
nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.
V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo tuto
dokumentaci nahradit. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky
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respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu.
Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/eia), pod kódem záměru
MZP302.

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

Příloha: - kopie oznámení záměru
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Rozdělovník s přílohou č.j.: 29484/ENV/10

/ENV/06

Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha
Bc. Martin Langmajer – radní
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

kopie oznámení

Městská část Praha - Ďáblice
starosta
Květnová čp. 553/52
182 00, Praha 8 – Ďáblice

kopie oznámení

Obec Uhy
starosta
Uhy č.p. 31
273 24 Velvary

kopie oznámení

Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy
ředitel
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

kopie oznámení

Městský úřad Slaný (obec s rozšířenou působností)
Velvarská 136
274 79 Slaný 1

kopie oznámení

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
kopie oznámení
Rytířská 12
pošt. schr. 203
110 01 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
Rozdělovník bez přílohy č.j.: 32113/ENV/10
Oznamovatel:
Skládka Uhy, spol. s r.o.
Uhy, p. Velvary, 273 24
Zpracovatel oznámení:
M-envi s.r.o.
Ing. Alexandr Mertl
Brtnice 357
588 32 Brtnice u Jihlavy
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kopie oznámení

/ENV/06

Na vědomí:
Město Velvary
starosta
nám. Krále Vladislava 1
273 24 Velvary
Obec Nová Ves
starosta
Nová Ves 4
440 01 Nová Ves
Obec Sazená
starosta
Sazená 1
273 24 Velvary
Obec Chržín
starosta
Chržín 7
273 24 Velvary
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí
Na břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
AOPK ČR - Středisko Praha a Střední Čechy
U Šalamounky 41/769
158 00 Praha 5
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 32145/ENV/10
s žádostí o vyjádření:

oznámení je k dispozici na sekretariátu OPVŽP

odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadů
na vědomí:
odbor výkonu státní správy I (Praha)
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 14. 4. 2010
Č.j.: 29484/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Zveřejnění informace o oznámení k záměru zařazenému v kategorii I ve smyslu
§4 odst. 1 písm. b).
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, oznámení záměru

„Překládací stanice pro skládku Uhy“
Kraj:
Obec:
K.ú.:

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha, Městská část Praha – Ďáblice, Uhy
Ďáblice

podle § 6 odst. 6 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle cit. zákona.
Do oznámení je možno nahlížet v sekretariátu odboru posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Mgr. Černou (tel. 267 122 733).
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.env.cz/eia), pod kódem záměru MZP302.
Písemné vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 zákona zasílejte na MŽP – OPVŽP do 20
dnů od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Hlavního města Prahy.

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