V Praze dne 4. 5. 2017
Č. j.: 31300/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

„Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“
konaného dne 3. 5. 2017 ve městě Kryry, Hlavní 67, 439 81 Kryry, od 15:00 hodin.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním


Dne 18. 8. 2014 byl na MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence předložen kompletní počet potřebných paré oznámení
záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu (Dr. Ing. Vladimír Skoumal,
7/2014; rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 102570/ENV/09; rozhodnutí
o prodloužení autorizace č. j. 40092/ENV/14).



Dopisem ze dne 29. 8. 2014 rozeslalo MŽP oznámení záměru dotčeným
územním samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným správním
úřadům (dále jen „DSÚ“) ke zveřejnění a k vyjádření.



Dne 27. 11. 2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny
oblasti, na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace.



Dne 3. 11. 2016 byla na MŽP předložena dokumentace s náležitostmi dle přílohy
č. 4 k zákonu zpracovaná Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem.



Dne 16. 11. 2016 MŽP rozeslalo dokumentaci DÚSC a DSÚ ke zveřejnění
a k vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne 28. 11. 2016
na úřední desce posledního z dotčených krajů.



K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 37 vyjádření
(9 vyjádření DÚSC, 19 vyjádření DSÚ, 2 vyjádření ostatních subjektů, 7 vyjádření
veřejnosti).



Dopisem ze dne 5. 1. 2017 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Richard Kuk,
držitel autorizace dle § 19 zákona (osvědčení č.j. 15700/OEP/92 s prodloužením
autorizace rozhodnutím č.j. 35055/ENV/16). Dne 12. 1. 2016 byly zpracovateli
posudku doručeny všechny podklady potřebné ke zpracování posudku.



Dne 16. 3. 2017 obdrželo MŽP zpracovaný posudek.



Dne 21. 3. 2017 byl posudek rozeslán DÚSC a DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření.
Informace o posudku byla zveřejněna dne 29. 3. 2017 na úřední desce
posledního z dotčených krajů.



Dne 13. 4. 2017 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC
a DSÚ ke zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna
dne 20. 4. 2017 na úřední desce posledního z dotčených krajů.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 3. 5. 2017 od 15:00 hodin ve městě Kryry, Hlavní 67,
439 81 Kryry.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky)
Ing. Petra Horynová, 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. Petr Slezák, vedoucí oddělení metodiky
a projektové EIA, OPVIP a zástupce ředitele OPVIP.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření
DÚSC a DSÚ a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele
(ČEPS, a.s.)

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.
Martin Kolář

zpracovatel dokumentace

Dr. Ing. Vladimír Skoumal

zpracovatel posudku

Ing. Richard Kuk

dotčené územní samosprávní celky:
Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce DÚSC.
dotčené správní úřady:
Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce DSÚ.
Veřejného projednání se nezúčastnila ani veřejnost.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
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II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
V 15:00 hod nebyly na veřejném projednání přítomny žádné osoby, z tohoto
důvodu byl začátek veřejného projednání posunut o 20 minut a veřejné
projednání bylo zahájeno v 15:20 hod.
Veřejné projednání zahájila Ing. Petra Horynová (MŽP). V úvodu seznámila
přítomné s hlavním cílem veřejného projednání a ověřila přítomnost zástupců
DÚSC, DSÚ, zástupců nějakého dalšího úřadu či samosprávy a zástupců
veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že veřejného projednání se nezúčastnili žádní zástupci
DÚSC, DSÚ, zástupci nějakého dalšího úřadu či samosprávy ani zástupci z řad
veřejnosti a přítomní zástupci oznamovatele, zpracovatel dokumentace
a zpracovatel posudku podrobně znají problematiku předmětného záměru
a časovou posloupnost jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen “proces EIA“) nebyli tito zástupci
jednotlivých stran vyzváni k jejich vystoupení ve věci týkající se představení
předmětného záměru a zhodnocení jednotlivých částí procesu EIA (rekapitulaci
procesu EIA ani závěry z dokumentace či posudku přednést ani jedna
z přítomných stran nepožadovala).
Poté Ing. Petra Horynová vyzvala zástupce jednotlivých stran, aby vznesli
připomínky či dotazy k předmětnému záměru a procesu EIA. Vzhledem k tomu, že
ze strany přítomných osob nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy
následoval závěr veřejného projednání.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 3. 5. 2017 v 15:25 hod.
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.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání dokumentace a posudku k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430
Hradec - Chrást“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Petra Horynová
referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence

Schválil:

Ing. Petr Slezák
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové
EIA
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