V Praze dne 7. 3. 2017
Č. j.: 17229/ENV/17

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení § 17 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“), a § 4 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí (dále jen „MŽP“) č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále
jen „vyhláška“), k záměru

„Plavební komora Praha – Staré Město“
konaného dne 6. 3. 2017 v Českém svazu vědeckotechnických společností z.s.,
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, od 15:00 hodin.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
 Dne 21. 3. 2014 obdrželo MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence (dále jen „OPVIP“) oznámení záměru zpracované dle
přílohy č. 4 k zákonu (Ing. Alexandr Mertl, 03/2014; osvědčení odborné
způsobilosti č. j. 961/196/OPV/93; prodloužení autorizace č. j. 51008/ENV/16).
 Dopisem ze dne 3. 4. 2014 rozeslalo MŽP, OPVIP oznámení záměru dotčeným
územním samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným správním úřadům
(dále jen „DSÚ“) ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 10. 4. 2014 byla zveřejněna
informace o oznámení záměru na úřední desce hlavního města Prahy (dále jen
„HMP“)
 Dne 3. 6. 2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti,
na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace.
 Dne 8. 6. 2016 byla na MŽP, OPVIP předložena dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu
(Ing. Pavel Obrdlík, 03/2016; rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 87742/ENV/15).
 Dne 22. 6. 2016 MŽP, OPVIP rozeslalo dokumentaci DÚSC a DSÚ ke zveřejnění
a k vyjádření. Dne 30. 6. 2016 byla zveřejněna informace o dokumentaci na úřední
desce HMP.
 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 14 vyjádření (2 vyjádření
DÚSC, 2 vyjádření DSÚ).
 Dopisem ze dne 10. 8. 2016 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Václav
Hammer, (osvědčení odborné způsobilosti č. j. 707/140/OPV/93; prodloužení
autorizace č. j. 729/ENV/16).

 Dne 15. 9. 2016 obdrželo MŽP, OPVIP doporučení na vrácení dokumentace
k doplnění od zpracovatele posudku. Dne 27. 9. 2016 vrátilo MŽP, OPVIP
oznamovateli záměru dokumentaci k doplnění.
 Dne 6. 12. 2016 obdrželo MŽP, OPVIP doplněk k dokumentaci, který byl dne
15. 12. 2016 zaslán zpracovateli posudku.
 Dne 21. 12. 2016 obdrželo MŽP, OPVIP zpracovaný posudek, který byl dne
2. 1. 2017 vrácen zpracovateli posudku k doplnění.
 Dne 17. 1. 2017 obdrželo MŽP, OPVIP doplněný posudek.
 Dne 19. 1. 2017 byl posudek rozeslán DÚSC a DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření.
Informace o posudku byla zveřejněna dne 31. 1. 2017 na úřední desce HMP.
 K posudku bylo obdrženo celkem 11 vyjádření (2 vyjádření DÚSC, 4 vyjádření
DSÚ).
 Dne 20. 2. 2017 rozeslalo MŽP, OPVIP pozvánku na veřejné projednání DÚSC
a DSÚ ke zveřejnění. Informace o pozvánce na veřejné projednání byla
zveřejněna dne 22. 2. 2017 na úřední desce HMP.
 Dne 6. 3. 2017 se konalo
k dokumentaci a posudku.


veřejné

projednání

dokumentace,
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Místo a čas veřejného projednání

Veřejné projednání dokumentace, doplňku k dokumentaci a posudku ve smyslu
§ 17 zákona se uskutečnilo dne 6. 3. 2017 od 15:00 hodin v Českém svazu
vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.
2. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky)
Ing. Kateřina Tytlová, referentka oddělení metodiky a projektové EIA, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na
jednání byl za MŽP přítomen také Ing. Lukáš Vozka, jako zástupce za vedoucího
oddělení metodiky a projektové EIA OPVIP.
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, doplněk k dokumentaci,
posudek, vyjádření DÚSC a DSÚ a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru
„Plavební komora Praha – Staré Město“ na životní prostředí.
3. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele
(Ředitelství vodních cest ČR)

Ing. Jiří Kotoun
Ing. Filip Dušek

zpracovatele dokumentace

Ing. Pavel Obrdlík
Mgr. Romana Mravcová
Ing. Josef Martinovský

zpracovatele posudku

Ing. Václav Hammer

dotčené územní samosprávní celky:
Hlavní město Praha

Mgr. Jiří Guth

Městská část Praha 5

nezúčastnil se
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Městská část Praha 1

nezúčastnil se

dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy

nezúčastnil se

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Ing. Jakub Janota

Česká inspekce životního prostředí

nezúčastnil se

Veřejného projednání se zúčastnili taktéž zástupci veřejnosti. Celkem se
veřejného projednání zúčastnilo cca 30 osob.
4. Program veřejného projednání
1.
2.
3.
4.

Úvod
Vystoupení zástupců jednotlivých stran
Diskuse
Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Kateřina Tytlová (MŽP). V úvodu seznámila
přítomné s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran
a provedla časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“).
V druhé části veřejného projednání vystoupili,
veřejného projednání, zástupci jednotlivých stran.

v souladu

s programem

Zástupce oznamovatele prostřednictvím krátkého filmu stručně představil
projednávaný záměr, technické řešení záměru, účel a přínos záměru a popsal záměr
v širších souvislostech.
Zpracovatel dokumentace a doplňku k dokumentaci Ing. Pavel Obrdlík popsal
projednávaný záměr v historických a dopravních souvislostech, zhodnotil účel
a přínos záměru, popsal technické řešení záměru a shrnul vlivy záměru na životní
prostředí.
Zpracovatel posudku Ing. Václav Hammer ve svém vystoupení zhodnotil kvalitu,
úplnost a rozsah dokumentace a jejího doplňku. Uvedl, že dokumentaci hodnotní
jako akceptovatelnou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví. Závěrem uvedl, že se ztotožňuje s hodnocením zpracovatele
dokumentace a navrhuje vydat souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.
Poté Ing. Kateřina Tytlová vyzvala zástupce DÚSC a DSÚ, aby se vyjádřili
k tomu, jak posudek vypořádal jejich připomínky k dokumentaci, a aby uplatnili
případná vyjádření k závěrům posudku včetně návrhu závazného stanoviska
příslušného úřadu. Ze zástupců DÚSC vystoupil za HMP Ing. Jiří Guth, který uvedl,
že HMP stále trvá na pochybnostech o potřebnosti realizace záměru s ohledem na
nárůst rekreační lodní dopravy v centru Prahy a zda se jedná o veřejný záměr. Dále
uvedl, že HMP doporučuje zajištění monitoringu kvality ovzduší v blízkosti záměru.
Za Hygienickou stanici HMP vystoupil pan Ing. Jakub Janota, který se ohradil vůči
tvrzení, že dotčené území bylo neadekvátně zvětšeno. Dále uvedl, že Hygienická
stanice HMP ve svém vyjádření k dokumentaci konstatuje, že záměr je
akceptovatelný. Závěry posudku byly Hygienickou stanicí HMP akceptovány.
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Následně v rámci diskuze uplatnili svá vyjádření zástupci veřejnosti.
Diskutovanými tématy byla potřebnost záměru ve vztahu k navýšení turistické lodní
dopravy a vlivy jak stávající, tak i navrhované plavební komory na rozptylovou situaci
dotčeného území. Dále bylo upozorňováno na špatný technický stav veškeré lodní
dopravy a na legislativu s tím spojenou. Dalším tématem bylo měření emisí motorů
stávajících plavidel.
Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (zástupci MŽP,
oznamovatelem, zpracovatelem dokumentace a zpracovatelem posudku) a zástupci
spolků a asociací obratem reagováno. Zde bylo upozorněno, že veškerá vyjádření
uplatněná v rámci posudku budou vypořádána v návrhu závazného stanoviska. Dále
bylo sděleno, že současná legislativa zajišťuje kontrolu technických stavů plavidel
a nadále se vyvíjí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 6. 3. 2017 v 16:40 h.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis
obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný
těsnopisný nebo zvukový záznam.
Vlivy záměru „Plavební komora Praha – Staré Město“ byly projednány ze všech
podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání dokumentace a posudku k záměru „Plavební komora Praha – Staré
Město“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Kateřina Tytlová
referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence

Schválil:

Ing. Petr Slezák
zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení metodiky a projektové
EIA
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