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Zápis
z veřejného projednání záměru

SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky,
k. ú. Ďáblice
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)
1. Průběh posuzování před veřejným projednání
- Příslušný úřad obdržel oznámení záměru dne 26. 3. 2018.
- V zákonem stanovené lhůtě, tj. dne 5. 4. 2018, bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zahájeno zjišťovací řízení.
Oznámení spolu s informací o možnosti uplatnění připomínek k záměru byly v souladu
s požadavky § 16 zákona zveřejněny na úředních deskách dotčených územních
samosprávných celků a na internetu.
- Na základě provedeného zjišťovacího řízení příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr bude
posouzen podle zákona.
- Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 4. 6. 2018.
- Dne 5. 4. 2019 oznamovatel předal příslušnému úřadu dokumentaci zpracovanou podle
přílohy č. 4 zákona.
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- Ve lhůtě dané zákonem, tj. dne 17. 4. 2019, příslušný úřad tuto dokumentaci rozeslal
k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům. Dokumentace
spolu s informací o možnosti uplatnit připomínky byly v souladu s požadavky § 16 zákona
zveřejněny na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a na internetu.
- Vzhledem k tomu, že příslušný úřad obdržel k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné
vyjádření veřejnosti, nařídil konání veřejného projednání.
- Dne 6. 6. 2019 příslušný úřad v souladu se zákonem zveřejnil informaci o veřejném
projednání dle požadavku § 16 zákona a zároveň tuto informaci zaslal dotčeným orgánům
a dotčeným územním samosprávným celkům. Jako místo konání veřejného projednání byla
uvažována zasedací místnost č. 201 ve Škodově paláci (Magistrát hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).
- Následně byl příslušný úřad kontaktován městskou částí Praha-Ďáblice s možností konání
veřejného projednání v místě záměru a využití dostatečně kapacitního zasedacího sálu.
- Příslušný úřad využil nabídku městské části Praha-Ďáblice a dne 10. 6. 2019 v souladu se
zákonem vydal informaci o veřejném projednání s novým místem konání veřejného
projednání. Tato informace byla tentýž den rovněž dle zákona zaslána dotčeným orgánům
a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň tentýž den zveřejněna dle
požadavků § 16 zákona.
2. Účastníci veřejného projednání
- příslušný úřad:
Ing. Jana Cibulková, Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí (dále též „OCP
MHMP), vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Ing. Michael Macourek, OCP MHMP, specialista posuzování vlivů na životní prostředí
- zpracovatelka dokumentace:
Mgr. Kateřina Šulcová
- zpracovatel posudku:
Ing. Václav Obluk
- hlavní město Praha:
Alena Vondroušová, DiS., asistentka náměstka primátora hl. m. Prahy
- městská část Praha-Ďáblice:
Ing. Miloš Růžička, starosta
- městská část Praha-Březiněves:
Ing. Jiří Haramul, starosta
- zástupci dotčených orgánů:
Ing. Jarmila Vyšínová, OCP MHMP, specialistka ochrany ovzduší
Ing. Jaromír Kačer, OCP MHMP, stavař – vodař
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Celkem se dostavilo k veřejnému projednání přibližně 120 osob.
3. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání se konalo dne 17. 6. 2019 od 15.00 hod. v multifunkčním sále Úřadu městské
části Praha-Ďáblice (Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8).
4. Průběh veřejného projednání
Ing. Jana Cibulková, jako představitel příslušného úřadu, který zajišťuje posuzování záměru,
přivítala přítomné.
Dále jim sdělila, že zástupci společnosti FCC Česká republika, s.r.o., která je oznamovatel
záměru, se sice na místo veřejného projednání dostavili, nicméně před jeho zahájením předsálí
opustili. Příslušnému úřadu byl přitom předán dopis, ve kterém oznamovatel sděluje důvody
svého jednání. Nesouhlasí totiž se způsobem svolání veřejného projednání, konkrétně s
nedodržením lhůt podle § 17 zákona. Podle jeho názoru by proces posuzování vlivů záměru na
životní
prostředí
i navazující řízení byla zatížena vadou, která by mohla způsobit nezákonnost vydaných
stanovisek a rozhodnutí.
OCP MHMP je přesvědčen, že lhůty pro nařízení veřejného projednání podle § 17 zákona byly
dodrženy. Proto před zahájením oznamovatele vyzval, aby se jednání zúčastnil. Ten však toto
odmítl.
Příslušný úřad se tak v souladu s § 17 odst. 3 zákona rozhodl, že veřejné projednání ukončí.
Bez oznamovatele totiž nelze dosáhnout cílů veřejného projednání, kterým je mj. získání všech
relevantních informací o záměru a jeho cílech.
Muž z veřejnosti (nepředstavil se) vznesl dotaz ohledně stanovení času veřejného projednání
v 15.00 hod.
Ing. Jana Cibulková odpověděla, že čas byl stanoven tak, aby se mohli účastnit zástupci
dotčených orgánů. Uvedla, že v pozdějších hodinách ve většině případů zástupci dotčených
orgánů nepřijdou a není tak známo jejich stanovisko. Zároveň také dodala, že zákon neurčuje
čas, kdy se má konat veřejně projednání.
Ing. Tomáš Dvořák (radní městské části Praha-Ďáblice) požadoval, aby v zápise
z veřejného projednání bylo uvedeno, že oznamovatel odešel a požaduje, aby se záměr
neprojednal.
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Žena z veřejnosti (nepředstavila se) se dotázala na zdůvodnění odchodu oznamovatele.
Ing. Jana Cibulková vysvětlila, že se jedná o právní problematiku. Uvedla, že oznamovatel se
obává možného napadení procesních kroků v navazujícím řízení a tím pádem prodloužení
termínu realizace záměru.
Ing. Miloš Růžička vznesl dotaz na další postup v řízení, zejména na termín nového veřejného
projednání. Zároveň upozornil na obavu, že nové veřejné projednání bude svoláno v průběhu
letních prázdnin.
Ing. Jana Cibulková přítomné informovala, že podle § 17 odst. 4 je příslušný úřad povinen
stanovit místo a čas nového veřejného projednání nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení
původně svolaného jednání. Nový termín musí zohledňovat i další zákonem stanovené lhůty
(např. pro zpracování posudku), tudíž nelze vyhovět požadavku nařídit veřejné projednání až po
letních prázdninách. Současně je nezbytné zajistit přítomnost oznamovatele, zpracovatelů
dokumentace a posudku.
Zástupkyně z Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (nepředstavila se) informovala o projektu
„Konec doby skládkové“. Zároveň sdělila, že souzní s občany, kteří nechtějí mít u svého bydliště
skládku, která je již zrekultivovaná.
Závěrem Ing. Jana Cibulková požádala přítomný, aby se dostavili i na nově nařízené veřejné
projednání.
Ing. Jana Cibulková ukončila veřejné projednání a poděkovala všem za účast.
5. Závěr
Veřejné projednání bylo podle § 17 odst. 3 zákona na základě nepřítomnosti oznamovatele
ukončeno.
Informace o místě a času konání nově nařízeného veřejného projednání bude v souladu s § 16
odst. 1 a 2 zákona zveřejněna na internetu (Informační systém EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr - kód záměru PHA1070) a na úředních deskách
dotčených územních samosprávných celků (hlavní město Praha, městské části Praha-Ďáblice
a Praha-Březiněves).
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Rozdělovník:
1/ Dotčené územní samosprávné celky
•

Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské

•

náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Městská část Praha - Ďáblice, Ing. Miloš Růžička – starosta, IDDS: dkvbw9b

•

Městská část Praha – Březiněves, Ing. Jiří Haramul – starosta, IDDS: atzaqa2

2/ Dotčené správní úřady
•

Hygienická stanice hlavního města Prahy, IDDS:zpqai2i

•

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty

•

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

3/ Oznamovatel a zplnomocněný zástupce oznamovatele
• FCC Česká republika, s.r.o., IDDS: zuqnkyh
4/ Zpracovatel dokumentace
• Mgr. Kateřina Šulcová, Nad Cihelnou 27, 147 00 Praha 4
5/ Zpracovatel posudku
• Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166, 104 00 Praha – Křeslice
6/ Ostatní
• Institut plánování a
IDDS: c2zmahu

5/5

Č.j. M HM P 1213834/2019

rozvoje

hlavního města

Prahy, příspěvková

organizace,

