Odbor výkonu státní správy I
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
dle rozdělovníku

Naše značka:
Č.j. 2202/500/13, 65250/ENV/13

Vyřizuje/tel.:
Ing. Šnévajsová/234062223

PRAHA:
16. 9. 2013

Věc: Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“, k.ú. Háje, Praha 11 (kód záměru
OV1121) - ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 23
odst. 2 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 je „zákon“).
Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“ či „příslušný úřad“), odbor
posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence obdrţelo dne 28. 12. 2011
oznámení výše uvedeného záměru s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu. Proces
EIA byl převeden k přímému zajištění na odbor výkonu státní správy I MŢP dne 9. 1. 2012.
Příslušný úřad vydal dne 30. 3. 2012 pod č.j. 27776/ENV/12 závěr zjišťovacího řízení,
v němţ došel k závěru, ţe uvaţovaný záměr má významný vliv na ţivotní prostředí a bude
posuzován podle zákona, předloţené oznámení zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu se
povaţuje za dokumentaci, zároveň však je nutno doplnit tuto dokumentaci o aspekty, které
formuluje v 15-ti bodech. Doplnění dokumentace bude po jeho předloţení na MŢP předáno
zpracovateli posudku, který mimo jiné na jeho základě zpracuje ve smyslu § 9 odst. 2 zákona
posudek o vlivech záměru na ţivotní prostředí. Doplněk dokumentace bude ve smyslu § 8
odst. 6 zákona zaslán ke zveřejnění a vyjádření dotčeným subjektům aţ současně s posudkem.
Předloţený posudek byl spolu s doplněnou dokumentací rozeslán dotčeným územním
samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření dne 24. 7. 2013 a oba
dokumenty byly příslušným úřadem zveřejněny na internetových stránkách MŢP a CENIA.
Dne 26. 8. 2013 bylo rozesláno oznámení veřejného projednání posudku a dokumentace,
které se mělo konat dne 10. 9. 2013.
Odbor výkonu státní správy I MŢP obdrţel dne 5. 9. 2013 od oznamovatele,
tj. společnosti ODITTY a.s., se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 - Stodůlky,
prostřednictvím oprávněného zástupce Ing. Zdenky Vondrové, bytem K Homolce 711/16,
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154 00 Praha 5, telefonické sdělení o zpětvzetí oznámení záměru Háje – Sportovní areál
„Nad přehradou“, které bylo následujícího dne potvrzeno písemnou formou. Dne 6. 9. 2013
byla rozeslána a zveřejněna informace o zrušení konání veřejného projednání ve věci.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, z důvodu uvedeného
v předchozím odstavci tohoto opatření, proto ukončuje proces posuzování vlivů záměru
Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“ na životní prostředí ve smyslu § 23 odst. 2
zákona.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
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Rozdělovník k č.j. 2202/500/13, 65250/ENV/13:
Dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha
Ing. Jiří Nouza, nám. primátora
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Městská část Praha 11
Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ţivotního prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor dopravy
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Pobočka Jih
Němčická 8/1112, 142 00 Praha 4
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
Oznamovatel:
ODDITY a.s.
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 - Stodůlky
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Zdenka Vondrová
K Homolce 711/16, 154 00 Praha 5
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.

Jana Ţelivského 8/1857, 130 00 Praha 3
Na vědomí (IS):
MŢP – odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence
MŢP – odbor ochrany vod
MŢP – odbor ochrany ovzduší
MŢP – odbor obecné ochrany přírody a krajiny
MŢP – odbor odpadů
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