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Vìc: Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní dùm, Praha 12, k. ú. Kamýkukonèeni procesu podle zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životni
prostøedí,ve znìní zákona è. 93/2004Sb.
Dne 31. 1. 2003 vydal pøíslušný úøad závìr zjiš•ovacího øízení pro výše
uvedený zámìr s tím, že tento zámìr bude dále posuzován podle zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí (dále jen zákon), nebo•
oznámení dostateènì neprokázalo, zda a vjakém rozsahu mùže zámìr vážnì
ovlivnit životní prostøedí a obyvatelstvo. Pøíslušný úøad z tohoto dùvodu požadoval
vypracování dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí dle pøílohy è. 4
k citovanému zákonu.
Do dnešního dne nám nebyla pøedložena požadovaná dokumentace a na
dopisy è.j. MHMP-145487/2002/0ZPNI/EIA/031-3Nac ze dne 28. 6. 2005 a è.j. SMHMP-145487/2002/0ZPNI/EIA/128-38/Tó ze dne 21.2.2006 nikdo nereagoval.
Vzhledem k výše uvedenému sdìlujeme, že odbor ochrany prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy, jakožto pøíslušný úøad, ve smyslu § 23 odst. 2
ukonèuje proces posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí,ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.
Pro úplnost uvádíme, že na základì usnesení Rady hlavního mìsta Prahy
è. 0252 ze dne 1. 3. 2005 došlo ode dne 1. 4. 2005 ke zmìnì Organizaèního øádu
Magistrátu hlavního mìsta Prahy (dále jen MHMP), a to mj. tak, že s úèinností od
1. 7. 2005 byl zrušen odbor životního prostøedí MHMP a jeho èinnosti delimitovány
do novì vzniklého odboru ochrany prostøedíMHMP s tím, že odbor ochrany prostøedí
MHMP pøejímáveškerá práva a závazky odboru životního prostøedí MHMP.
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