
 

1 
 

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, www.mzp.cz, posta@mzp.cz 

Váš dopis značky:             Naše značka:                            Vyřizuje/tel:                             PRAHA: 

                                        3250/500/16, 73572/ENV/16           RNDr. Hrušková/267123111               25. 10. 2016 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému 

v kategorii II 

Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 6 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, zasíláme kopii oznámení záměru  

„Vedení V409/419 – smyčka PSE“ zpracovaného podle přílohy č. 3 k cit. zákonu 

a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto 

zákona. 

Hlavní město Praha, městskou část Praha 8, městskou část Praha – Dolní Chabry, 

městskou část Praha - Ďáblice, městskou část Praha – Březiněves, Středočeský kraj, 

obec Hovorčovice, obec Bořanovice, obec Líbeznice a obec Měšice (jako dotčené územní 

samosprávné celky) žádáme  ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění 

informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních 

deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení 

do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba 

zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů, ale doporučujeme 

prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 

4 cit. zákona o vyrozumění (ivana.hruskova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o 

oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.  

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle 

rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu (OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10) nejpozději do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení.  

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona. 

V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, 

na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona                               

č. 100/2001 Sb.). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky  

a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 

k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení  

a povinnosti z nich vyplývající.  

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA                       

na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva 

životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1189. 

  

 

 

                                                                                                Ing. Miloslav Kuklík 

                                                                                  ředitel odboru výkonu státní správy I 

                                                                         
 

Příloha: kopie oznámení (nekonvertovatelný dokument - zaslán poštou)  

 

dle rozdělovníku 

http://www.cenia.cz/EIA
http://www.env.cz/EIA
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Rozdělovník k č.j.  3250/500/16, 73572/ENV/16 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Hlavní město Praha oznámení 

radní RNDr. Jana Plamínková 

Mariánské náměstí 2 

110 00 Praha 1 

Městská část Praha 8 oznámení 

starosta 

Zenklova 1/35 

180 00  Praha 8 - Libeň 

Městská část Praha - Dolní Chabry oznámení 

starosta 

Hrušovanské nám. 253/5 

184 00  Praha 8 

Městská část Praha - Ďáblice oznámení 
starosta 

Květnová 553/52 

182 02  Praha 8 

Městská část Praha - Březiněves oznámení 
starosta 

U Parku 140/3 

182 00 Praha 82 - Březiněves 

Středočeský kraj oznámení 

hejtman 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

Obec Hovorčovice oznámení 

starosta 

Revoluční 33 

250 64  p. Měšice 

Obec Bořanovice oznámení  

starosta 

Ke Kampeličce 67 

250 65  Líbeznice 

Obec Líbeznice oznámení 

starosta 

Mělnická 43 

250 65  Líbeznice 

Obec Měšice oznámení 

starosta 
Hlavní 55/22 

250 64  Měšice u Prahy 

 

Dotčené správní úřady: 

Magistrát hlavního města Prahy oznámení 

odbor ochrany prostředí 

Jungmannova 35/29  

110 00 Praha 1 

 

 

http://www.mzp.cz/
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Krajský úřad Středočeského kraje oznámení 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  oznámení 

Odbor životního prostředí  

Orebitská 477/18 

130 00 Praha 3 - Žižkov 
Poznámka: Žádáme Vás o zaslání vyjádření jako dotčeného orgánu státní správy v celém rozsahu 

působnosti 

Ministerstvo zdravotnictví oznámení 

Palackého náměstí 4 

128 01  Praha 2 

Hygienická stanice hl. m. Prahy                                         oznámení 

Rytířská 12      

110 01 Praha 1 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje  oznámení 

se sídlem v Praze 

pracoviště Praha východ 

Dittrichova 329/17 

128 01 Praha 2 

Česká inspekce životního prostředí oznámení 

Oblastní inspektorát Praha 

Wolkerova 40 

160 00 Praha 6 

 

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:  zasláno IS pod č.j.: 73566/ENV/16 
odbor ochrany ovzduší  oznámení je k dispozici na OPVIP 

odbor ochrany vod 

odbor odpadů 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor energetiky a ochrany klimatu 

 

Oznamovatel:     

ČEPS, a.s. 

Elektrárenská 774/2 

101 52  Praha 10                                                                                                                  

 

Zpracovatel oznámení: 

Dr. Ing. Vladimír Skoumal 

ČEPS Invest, a.s. 

Elektrárenská 774/2 

101 52  Praha 10                         

 

Na vědomí: 

MŽP OPVIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 

Stavební úřad Líbeznice, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice   

http://www.mzp.cz/
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