ODESÍLATEL:
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

dle rozdělovníku

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

22. června 2016
40470/ENV/16
Ing. Tytlová
267 122 072

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 21
písm. c) zákona, Vám v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů
záměru „Plavební komora Praha – Staré Město“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona
neprodleně zveřejní informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost,
dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady mohou
zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle
ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto
ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou
nebo e-mailovou zprávou (katerina.tytlova@mzp.cz), příp. písemně 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 ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření
k dokumentaci nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje.
Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia)
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a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP440.
Příloha: dokumentace (dle rozdělovníku)

Mgr. Evžen Doležal v.r.

Rozdělovník k č. j.: 40470ENV/16
Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha
primátorka
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Příloha: dokumentace

Městská část Praha 5
starosta
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Příloha: dokumentace

Městská část Praha 1
starosta
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

Příloha: dokumentace

Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy
ředitel
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Příloha: dokumentace

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1

Příloha: dokumentace

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11
160 00 Praha 6

Příloha: dokumentace
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Rozdělovník bez přílohy č. j. 42021/ENV/16:
Oznamovatel:
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Zpracovatel dokumentace:
Ekopontis, s.r.o.
Ing. Pavel Obrdlík
Cejl 511/43
602 00 Brno
Na vědomí:
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35
11000 Praha 1
Městská část Praha 2
náměstí Míru 20/600
120 39, Praha 2
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Ministerstvo zemědělství
odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
Těšnov 65/17
110 00 Praha-Nové Město
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Povodí Vltavy, s.p.
Holečkova 8
150 24 Praha 5

Příloha: dokumentace
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Národní památkový ústav
Ústřední pracoviště
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1
Odbory MŽP odesláno IS pod č. j. 41994/ENV/16
(Dokumentace je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření:
-

odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor obecné ochrany přírody a krajiny

na vědomí:
-

odbor výkonu státní správy I – Praha
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