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Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy 
 
Příslušný úřad nařizuje veřejné projednání záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - 
Čertousy“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Veřejné projednání se uskuteční: 

datum:       05.01.2022 od 14.00 hod. 

místo: IPR, CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 

V současné době, s ohledem na stále trvající a neustále se měnící epidemiologickou situaci a s tím 
souvisejícími opatřeními ohledně shromažďování osob ve veřejných uzavřených prostorech a z 
důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti 
s pandemií (covid 19) na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním na 
metodické sdělení Ministerstva životního prostředí ve věci konání veřejných projednání v souladu 
se zákonem v době pandemie onemocnění Covid-19 č. j.: MZP/2021/710/856 ze dne 05.02.2021 
(dále jen „metodické sdělení“), proběhne veřejné projednání následujícím způsobem. 

Vzhledem k tomu, že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na 
jednom místě stále trvají a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení se bude 
veřejné projednání konat prostřednictvím on-line streamované videokonference. Toto 
projednání bude možné zhlédnout na níže uvedené internetové adrese: 
https://vimeo.com/655300797/acce0e2d2a 
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V době konání této videokonference bude možné pokládat dotazy, a to buď na telefonním 
čísle +420 727 983 009, nebo prostřednictvím zřízeného okna pro chat, které je součástí 
přenášené videokonference. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění informace 
o místě a času konání veřejného projednání záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, a o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace (písemně 
datovou schránkou, případně i formou e-mailové zprávy). Žádáme o zveřejnění informace 
nejméně 5 pracovních dnů před konáním veřejného projednání.                                                 

 
 
 
 
 

Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 
 
1/ Dotčené územní samosprávné celky 

• Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2, 
110 01  Praha 1  

• Středočeský kraj, Mgr. Petra Pecková, DiS. – hejtmanka, IDDS: keebyyf  
• Městská část Praha 20, starosta, IDDS: seibq29 
• Obec Zeleneč, starosta, IDDS: zqhaskc 

 
2/ Dotčené správní úřady 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (Praha-východ), 

IDDS: hhcai8e  
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, IDDS: pv8aaxd 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1 
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 

keebyyf  
• Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: seibq29 
• Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 

c5hb7xy 
• Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: dbyt8g2 

 
3/ Oznamovatel (zplnomocněný zástupce oznamovatele) 

• Pražská vodohospodářská společnost a.s., Ing. Petr Bureš, IDDS: a75fsn2 
 
4/ Zpracovatel dokumentace 

•   Ing. Jan Král, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 
 
5/ Zpracovatel posudku 

• EIA Servis s.r.o., Mgr. Radomír Mužík, IDDS: t93prrs 
 

6/ Ostatní 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 
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