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Praha dne 6.1.2020  

Č. j.: MZP/2020/500/25  

Sp. zn.: ZN/MZP/2019/500/347 

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: RNDr. Hrušková  

Tel.: 267 123 111 

E-mail: ivana.hruskova@mzp.cz   
 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru 

zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b)  

cit. zákona 

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 6 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 (dále jen „zákon“), 

zasíláme informaci o oznámení záměru „Optimalizace trati Černošice (včetně) -

Odb. Berounka (mimo)“ zpracovaném dle přílohy č. 3 k zákonu a sdělujeme Vám,  

že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

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

odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je 

možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý 

může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2  

zákona nejméně 15 dnů. Zároveň, v souladu s § 16 odst. 2 zákona, žádáme 

dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění (ivana.hruskova@mzp.cz)  

o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném 

termínu. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány (dle 

rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení 

s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu příslušnému úřadu nejpozději 

do 30 dnů od zveřejnění informace o oznámení.  

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. 

V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo  

i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být  

v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz  

(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly 

formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru  

a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není 

nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich 

vyplývající. 

      
   dle rozdělovníku 
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Do textové části a příloh oznámení lze 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 OV1233. 

 

 

 

 

 Ing. Miloslav Kuklík 

 ředitel odboru výkonu státní správy I 

 podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Rozdělovník k č. j. MZP/2020/500/25       

Dotčené územní samosprávné celky: 

Středočeský kraj, hejtmanka, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  -  1 paré oznámení 

Město Černošice, starosta, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice  -  1 paré oznámení 

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

110 00 Praha 1  -  1 paré oznámení 

Městská část Praha 16, starosta, Václava Balého 23/3,  

153 00 Praha – Radotín  -  1 paré oznámení  

 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  - 1 paré oznámení 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/19,  

120 00 Praha 2  - 1 paré oznámení 

Poznámka: Žádáme Vás o zaslání vyjádření jako dotčeného orgánu státní správy v celém 

rozsahu působnosti 

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

110 00 Praha 1  - 1 paré oznámení 

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

110 00 Praha 1 

Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví,  
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

                                 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1  -  1 paré oznámení 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště 

Praha západ, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2  - 1 paré oznámení 

 

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

160 00 Praha 6 

 

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český Kras, 

Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn 

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: 

odbor ochrany ovzduší  

odbor ochrany vod  

odbor odpadů 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

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

 

Oznamovatel:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  

110 00 Praha 1 

 

Zpracovatel oznámení:                                                                                                                            

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

 

 

Na vědomí:                                                                                                                                                                 

MŽP OPVIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 

 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava 

Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ,  

Ing. Petr Pokorný, 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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