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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

È.j.
MHMP-417045/2007/00PNI/EIA/263-4a/Žá

Dle rozdìlovnfku

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
20.12.2007

Vìc: Stavba È. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13
- vrácení dokumentace podle zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí,v platném znìní k doplnìni
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad dle § 22
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù, v platném znìní (dále jen zákon), zveøejnil a rozeslal k vyjádøení

v souladu s § 8 odst. 2 dokumentacizámìru "Stavba è. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov, Praha 5, Praha 13".
K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty:

-

hlavní mìsto Praha,

-

mìstská èást Praha 5,

-

mìstská èást Praha 13,

-

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy,

-

Èeská inspekce životního prostøedí,

-

odbor ochrany prostøedí MHMP,

-

obèanské sdružení Butovice - Prokopské údolí,

-

obèanské sdružení Vidoule,
Vladimír a Eva Lukášovi,

-

Ing. Tomáš Malovec, Ing. Juraj Žáèek,

-

Mgr. Vlasta Janebová.

odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP,
odbor dopravy MHMP,

Pøíslušný úøad následnì zadal zpracování posudku podle § 9 zákona RNDr. Tomáši
Bajerovi, CSc., držiteli autorizace podle zákona. Ten na základì prostudování
dokumentace, vyjádøení k dokumentaci obdržených a závìru zjiš•ovacího øízení doporuèil
pøíslušnému úøaduvrátit ve smyslu § 9 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnìní.
Po prostudování výše uvedených podkladù dospìl pøíslušný úøad k závìru, že stìžejním
dùvodem pro doplnìní dokumentace je skuteènost, že pro vyhodnocení navržených
variant nejsou v dokumentaci dokladovány rovnocenné vstupy, což následnì neumožòuje
rovnocenné vyhodnocení vlivù navržených variant na životní prostøedí a veøejné zdraví, a
tudíž nelze uspokojivì dosáhnout úèelu posuzování vlivù na životní prostøedí.
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Pøíslušný úøad proto podle § 9 odst. 5 vrací oznamovatelí dokumentaci zámìru
k doplnìní. Pøi zpracování nové dokumentace je tøeba dostateènì zohlednit závìr
zjiš•ovacího øízení, požadavky vyplývající z obdržených vyjádøení k dokumentaci
a doporuèení zpracovatele posudku.
Pøepracovanou dokumentaci požaduje pøíslušný úøad pøedložit v poètu 12 vyhotoven í
a v elektronické podobì.
Dotèené územní samosprávné celky (hlavní mìsto Praha, mìstská èást Praha 5, mìstská
èást Praha 13) dále žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 o zveøejnìní této informace na úøední
desce. Doba zveøejnìní je nejménì 15 dnù. Souèasnì žádáme o zaslání písemného
vyrozumìní o dni vyvìšení této informace na úøednídesce.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedf
Mariánské nám. 2
Praha 1

Pøíloha: dopis zpracovatele posudku, vyjádøení k dokumentaci
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