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17. 2. 2014

Věc: Posuzování vlivů záměru „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech
v Praze - Zličíně“ 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“) – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. g) zákona,
Vám sděluje, že záměr „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze
- Zličíně“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě oznámení záměru,
písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů
a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.). 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 (milan.muzikar@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP437.
Příloha: závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník č.j.: 10864/ENV/14
Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha, primátor
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Městská část Praha – Zličín, starosta
Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve všech částech obce.

Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy, ředitel
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 12, 110 01 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
Oznamovatel:
BENEFIT Development, a.s.
Alois Mikulášek
Sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň
Na vědomí:
Zpracovatel oznámení:
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Mgr. Radek Jareš
Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4
Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
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
Odbory MŽP (odesláno IS pod č.j.: 10868/ENV/14)
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
na vědomí:
odbor výkonu státní správy I – Praha

2

