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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:
MHMP/1019135/2010

Naše značka:
109222/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Škoulová /l. 2802

PRAHA:
21. 12. 2010

Věc: Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí – rozeslání dokumentací vlivů záměrů na ţivotní
prostředí
Ministerstvo ţivotního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) a g)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve zněních pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá k vyjádření
dokumentace vlivů záměrů
„Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“
„Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála“
„Libeňská spojka – stavba č. 8313“
na ţivotní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejichţ zpracování zajistil oznamovatel
podle § 8 odst. 5 zákona. Z důvodu zpřehlednění procesu posuzování vlivů záměrů na ţivotní
prostředí a s ohledem na obsáhlost jednotlivých dokumentací a návaznosti jednotlivých staveb
je součástí podkladů rovněţ materiál vyhodnocující souhrnně vliv výše uvedených záměrů na
ţivotní prostředí. Výše uvedené záměry jsou proto v tomto kontextu jednotně označovány
názvem
„Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313“.
Rekapitulace procesu EIA:
V září 2005 obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“) oznámení záměrů „Městský
okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“ a „Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka
– Štěrboholská radiála“. V listopadu a prosinci 2005 MŢP vydalo závěry zjišťovacích řízení záměrů s tím, ţe
byly stanoveny poţadavky na rozsah a obsah dokumentací. V červnu 2008 obdrţelo MŢP dokumentace záměrů.
V srpnu 2008 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na ţivotní prostředí (dále jen „posudek“) pověřen
Ing. Libor Ládyš. V srpnu 2008 byly obě dokumentace ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona vráceny
k dopracování.
V červenci 2006 obdrţel Magistrát hlavního města Prahy, jakoţto v té době příslušný úřad k zajištění
zjišťovacího řízení, oznámení záměru „Libeňská spojka – stavba č. 8313“. V listopadu 2006 byl k tomuto záměru
vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, ţe záměr bude posuzován podle zákona a byly stanoveny poţadavky na
obsah a rozsah domkumentace. V červnu 2008 byla Magistrátu hlavního města Prahy předloţena dokumentace.
Na základě doporučení zpracovatele posudku Ing. Libora Ládyše, který byl pověřen zpracováním posudku
v červnu 2008, byla v říjnu 2008 dokumentace vrácena k doplnění a dopracování. V únoru 2009 si MŢP
z důvodu návaznosti na záměry staveb č. 0081 a č. 0094 záměr ve smyslu § 23 odst. 4 zákona vyhradilo.
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Na základě dohody oznamovatele a MŢP jsou předloţené dokumentace doplněny o podklad souhrnně
hodnotící vlivy všech tří řešených záměrů.

Dne 13. 12. 2010 MŢP obdrţelo doplněné a přepracované dokumentace výše uvedených
záměrů společně se souhrnným hodnocením.
Dotčené územní samosprávné celky ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o dokumentacích a o tom, kdy a kde je moţné
do dokumentací nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním,
ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k dokumentacím ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentacích na úřední desce Hlavního města Prahy. Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu
s tímto ustanovením ţádáme dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou
datovou nebo e-mailovou zprávou (helena.skoulova@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly
příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentacích na úřední desce,
a to v nejkratším moţném termínu.
Dále ţádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentacím jednotlivých
záměrů nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentacích.
Doporučujeme zaslání jednoho vyjádření ke všem třem dokumentacím tak, aby
z vyjádření byly zřejmé připomínky k jednotlivým záměrům a případně k souhrnnému
hodnocení.
Do textové části dokumentací lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva
ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kódy záměrů MZP092, MZP093, MZP326.

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

Příloha
dokumentace (dle rozdělovníku)
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Rozdělovník č. j.: 109222/ENV/10 – s přílohou (dokumentace)
Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha – sekretariát územního rozvoje
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Městská část Praha 3, starosta
Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 7, starosta
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Městská část Praha 8, starosta
Zenklova 35, 180 48 Praha 8
Městská část Praha 9, starosta
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9
Městská část Praha 10, starosta
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 15, starosta
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy, ředitel
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, 110 01 Praha 1
Česká inspekce ţivotního prostředí – Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Rozdělovník č. j.: 110968/ENV/10 – bez přílohy
Oznamovatel:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora, ředitel
Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
Zpracovatel dokumentace:
ENVISYSTEM spol. s r.o. – Ing. Michaela Vrdlovcová (stavba č. 0081 a č. 0094)
U Nikolajky 15, 150 00 Praha 1
Mott MacDonald Praha, s. r. o. – RNDr. Přemysl Marek (stavba č. 8313)
Národní 15, 110 00 Praha 1
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Zpracovatel posudku:
EKOLA group, spol. s r.o.
Ing. Libor Ládyš, Mistrovská 4, 108 00 Prah 10 - Malešice
Na vědomí:
Magistrát hlavního města Prahy – odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravy
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Česká inspekce ţivotního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Ministerstvo dopravy
nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Povodí Vltavy, státní podnik – Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. městě Praze
Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Odbory MŢP, IS č. j. 111456/ENV/10 – dokumentace k dispozici na sekretariátu
OPVIP
Se ţádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
odbor ochrany vod
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor územních vazeb
Na vědomí:
odbor výkonu státní správy I
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