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Praha dne 20.6.2019  

Č. j.: MZP/2019/500/895  

Sp. zn.: ZN/MZP/2019/500/111 

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: RNDr. Hrušková  

Tel.: 267 123 111 

E-mail: ivana.hruskova@mzp.cz   
 

 

 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 

 

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Nová výrobní linka PL1 PET“ byl 

podroben zjišťovacímu řízení podle § 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. Na základě oznámení a písemných 

vyjádření dotčených orgánů vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který 

Vám v příloze zasíláme. 

Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme  ve smyslu § 16 

odst. 2 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba 

zveřejnění je podle § 16 odst. 2 citovaného zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme 

dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona 

o písemné či elektronické (ivana.hruskova@mzp.cz) vyrozumění 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 

(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz), kód záměru OV1224. 

 

 
 
 
 
 
 

 Ing. Miloslav Kuklík 

 ředitel odboru výkonu státní správy I 

 podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 
Příloha:  - závěr zjišťovacího řízení 

      
   dle rozdělovníku 
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Rozdělovník k č. j. MZP/2019/500/895 

 

Oznamovatel: 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje 

Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva 

životního prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost 

považuje za doručenou. 

 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 

Hlavní město Praha, náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, Mariánské náměstí 2,  

110 00 Praha 1 

Městská část Praha 14, starosta, Bratří Venclíků 14, 198 21 Praha 9 

 

 

Dotčené orgány: 

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 

110 00 Praha 1 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, 

110 00 Praha 1 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 

160 00 Praha 6 

 

 

Zpracovatel oznámení: 

 

Ing. Stanislav Postbiegl, Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno 

 

Na vědomí: 

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí – odd. integrovaného 

povolování a odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

 

Odbory MŽP: 

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

odbor ochrany ovzduší  

odbor ochrany vod  

odbor odpadů 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny                                             

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ 
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