dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
1583/500/17, 39118/ENV/17

Vyřizuje/tel.
RNDr. Hrušková/267123111

PRAHA:
7. 6. 2017

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 9 odst. 7 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, zasíláme posudek o vlivech
záměru „Rekonstrukce Nelahozeveských tunelů“ na životní prostředí, jehož zpracování
jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 cit. zákona.
Město Kralupy nad Vltavou, obec Nelahozeves a Středočeský kraj (jako dotčené
územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené
zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úředních
deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku
příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední
desce Středočeského kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o vyrozumění
příslušného úřadu (ivana.hruskova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o posudku na
úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 9 odst. 8 cit. zákona o zaslání vyjádření k posudku
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o něm.
Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz/EIA
a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/EIA, kód záměru OV1187.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

Příloha:

posudek (nekonvertovatelný dokument - zaslán poštou)
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Rozdělovník k č.j. 1583/500/17, 39118/ENV/17
Dotčené územní samosprávné celky:
Středočeský kraj
hejtmanka
Zborovská 11
150 21 Praha 5

posudek

Město Kralupy nad Vltavou
starosta
Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

posudek

Obec Nelahozeves
starosta
Školní čp. 3
277 51 Nelahozeves

posudek

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

posudek

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor životního prostředí
Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

posudek

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mělníku
Pražská 391
276 01 Mělník

posudek

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

posudek

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

posudek

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: zasláno IS pod č.j.: 1584/500/17, 39122/ENV/17
odbor ochrany ovzduší
posudek je k dispozici na OPVIP
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
odbor geologie

Oznamovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

posudek
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Zpracovatel oznámení:
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

posudek

Zpracovatel posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO - ENVI - CONSULT
Šafaříkova 436
533 51 Pardubice
Na vědomí:
MŽP OPVIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

posudek

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého náměstí 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha 9
Drážní úřad, Sekce stavební, Územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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