*MHMPXPD9YU55*

HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

MHMPXPD9YU55

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:
-/Č. j.:
MHMP 145923/2020
Sp. zn.:
S-MHMP 113602/2020

Vyřizuje/tel.:
Ing. Tomáš Novotný
236 004 278
Počet listů/příloh: 1/0
Datum:
27.01.2020

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 – 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
písm. b) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona, obdržel oznámení koncepce „Strategický plán
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“ a sděluje Vám, že tato
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem PHA004K.
Podle § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce
odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve lhůtě do 17. 2. 2020.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Městskou část Praha 10 žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, neprodleně
na úřední desce současně s upozorněním, že každý může zaslat odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 17. 2. 2020.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Doba zveřejnění informace je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o zaslání
vyrozumění o vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění je možné zaslat na emailovou adresu: tomas.novotny@praha.eu.
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Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále žádáme ve smyslu § 10c odst. 2
a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy ve lhůtě do 17. 2. 2020. K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nepřihlíží.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá názor, zda má být koncepce posuzována podle zákona, tj. zda
koncepce může mít významný vliv na životní prostředí, a pokud ano, pak také doporučení:
- na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich
parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména
zaměřit;
- zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy
na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

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 10, Renata Chmelová – starostka, IDDS: irnb7wg
2/ Dotčené orgány
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, 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
Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1
Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, IDDS:
irnb7wg
3/ Ostatní
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS:
c2zmahu
Úřad městské části Praha 10, Kancelář starostky, Bc. Iva Hájková – vedoucí oddělení
strategického rozvoje a participace, IDDS: irnb7wg
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Ing. Vladimír Zdražil,
Ph.D. – zpracovatel oznámení, IDDS: 3hdj9cb
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
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