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Informace

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22
písmo a) a § 23 odst. 10 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, ve smyslu § 16 odst. 1 a 3 zveřejňuje informaci o obdržení
oznámení záměru

Brenntag CR s. r. o. - Stáčení a skladování chlornanu sodného, sklad
chemikálií, Praha 20, k. ú. Horní Počernice.

Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na telefonním čísle
236004443) v termínu od 24. 3. 2017 do 13. 4. 2017.

Oznámení je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému ElA na stránkách www.cenia.czleia
pod kódem PHA I043, případně na Úřadu městské části Praha 20.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno

Magistrátu hlavního mi Prahy do 13. 4. 2017.

,~
Ing. Jana Ci b u I k o v á

vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

zasílat na odbor ochrany prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
11001 Praha 1 /7/

Sídlo: Ma r i án s k é nám. 2, 110 O I Praha I
Pracoviště: Jungmannova 35/29, III 21 Praha I
Tel.: 236001111, Kontaktní centrum: 12444
E-mail: posta@praha.eu
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Věc: Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22
písmo a) a § 23 odst. 10 zákona, obdržel oznámení záměru "Brenntag CR s. r. o. - Stáčení a
skladování chlornanu sodného, sklad chemikálií, Praha 20, k. ú. Horní Počernice",
zpracované podle přílohy č. 3 a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona.

1/ Hlavní město Prahu (jako dotčený územní samosprávný celek) tímto ve smyslu § 6
odst. 6 a 7 zákona informujeme o zveřejnění oznámení a žádáme o:

Zaslání vyjádření územně samosprávného celku k oznámení nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Magistrátu hlavního města
Prahy, tj. do 13. 4. 2017 (doporučujeme Vám formulovat vyjádření z hlediska Vámi
chráněných zájmů jednoznačně, aby mohlo být dosaženo cíle zjišťovacího řízení). Kopii
oznámení zasíláme dle požadavku hlavního města Prahy Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.

2/ Městské části Praha 20 (jako dotčenému územnímu samosprávnému celku) zasíláme
kopii oznámení a informaci a žádáme ve smyslu § 6 odst. 6 a 7 a § 16 odst. 3 zákona o:

Zveřejnění informace na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Elektronickou verzi informace lze nalézt
v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.czleia pod kódem PHAI043.
Doporučujeme, aby k informaci příslušného úřadu bylo připojeno vlastní sdělení
dotčeného územního samosprávného celku o tom, kdy a kde je možné do předmětných
dokumentů nahlížet v rámci jeho úřadu.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 11001 Praha I
Pracoviště: Jungmannova 35/29, III 00 Praha I
tel.: Kontaktní centrum: 12444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



Zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce (písemně
datovou schránkou, případně i formou e-rnailové zprávy).
Zaslání vyjádření územně samosprávného celku k oznámení nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Magistrátu hlavního města
Prahy, tj. do 13.4.2017 (doporučujeme Vám formulovat vyjádření z hlediska Vámi
chráněných zájmů jednoznačně, aby mohlo být dosaženo cíle zjišťovacího řízení).

3/ Dotčeným správním úřadům zasíláme kopii oznámení a žádáme ve smyslu § 6 odst. 6
a 7 zákona o:

Zaslání vyjádření správního úřadu k oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy,
tj. do 13. 4. 2017 (doporučujeme Vám formulovat vyjádření z hlediska Vámi chráněných
zájmů jednoznačně, aby mohlo být dosaženo cíle zjišťovacího řízení).

4/ Ostatní subjekty uvedené v rozdělovníku tímto informujeme o zahájení zj išťovacího
řízení. Kopie oznámení spolu s informací jsou v elektronické podobě uloženy v Informačním
systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem PHA1043.
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Rozdělovník

11Dotčené územní samosprávné celky

Hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2,

I 10 O I Praha I (příloha: informace)

Městská část Praha 20, Hana Moravcová - starostka, Jívanská 647/1 O, 193 21 Praha 9 -

Horní Počernice (příloha: oznámení, informace)

2/ Dotčené správní úřady

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 O 1 Praha 1

(příloha: oznámení)
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 11140,

160 00 Praha 6 (příloha: oznámení)

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

110 00 Praha 1 (příloha: oznámení)

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29,

I 10 00 Praha 1 (příloha: oznámení)

3/ Ostatní

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence, IDOS: 9gsaax4
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská

2077/57, 12800 Praha 2 (příloha: oznámení)
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