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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. Loo/2ooí- Sb.,
ve znění pozdějších předpisů zaháiení ziištbvacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii I, předloženému podle § 4 odst. 1 písm. b\
cit. zákona

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 6 odst. 7 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 (dále jen,,zákon"),
zasíláme informaci o oznámení záměru ,,D8 UÚr Zdiby a navazující úseky
Prosecké radiály" zpracovaném dle přílohy č. 3 k zákonu a sdělujeme Vám, že tento
záměr bude podroben ziištbvacímu řízení podle § 7 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16
odst, 2 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 Žaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnŮ ode dne zveřejnění informace
o oznámení na Úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2
zákona nejméně 15 dnŮ, Zároveň, v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona, žádáme
dotčené územní samosprávné celky o vyrozuméni (iu.anq,hruskova@mzp.cz)
o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném
termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení
s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu příslušnému úřadu nejpozději
do §O_dn1.l od zveřejnění informace o oznámení.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti v!ivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci vlivŮ záměru na životní prostředí kladen zvýáený důraz
(v souladu s § 7 odst, 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly
formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru
a náležitosti stanovené přílohou č, 3 resp. č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není
nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.
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Ministerstvo životníh o prostředí Odbor výkonu státní správy í
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Do textové části a příloh oznámení lze nahlédnout v InformaČním systému EIA

na internetových stránkách CENIA, česká informaČní agentura Životního prostředí
(http;//www,cenia.czlEIA) a na stránkách Ministerstva Životního prostředí
(http://www.mzp,cz), kód záměru OVI229,

Ing. Miloslav KukIík
ředitel odboru výkonu státní správy I

pod epsá n o e l ektro n i cky

Rozdělovník k č. j, MZP/2OI9/5OO/La2Z

Dotčené územní samosprávné celkv:

Hlavní město Praha, náměstek primátora ing. Petr Hlubuček, Mariánské náměstí 2,
110 00 Praha 1

Městská část Praha 8, starosta, Zenklova 1/35, 1BO OO Praha B - Libeň

Městská část Praha - Březiněves, starosta, U Parku L4O/3,
1B2 00 Praha 82 - Březiněves

Městiká část praha - Dolní Chabry, starostka, HruŠovanské náměstí 25315,
1B4 00 Praha 8

Středočeský kraj, hejtmanka, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Obec Sedlec, starosta, Sedlec 60, 250 65 Líbeznice

Město Klecany, starosta, Do Klecánek52,25O 67 Klecany

obec ZdibY, starostka, PrŮběžná 1!, 25o 66 Zdiby

Dotčené oroánv:

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředÍ, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor Životního prostředí a zemědělstvÍ,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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Ministerstvo životního prOstředí Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Městský Úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí,
Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Poznámka: Žáaáme Vás o zaslání vyjádřeníjako dotčeného orgánu státní správy
v celém rozsahu pŮsobnosti

Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví,
Palackého náměstí 4, I2B 01 praha 2

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, IIO 01 Praha 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v praze, pracoviště
Praha východ, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40,
160 00 Praha 6

odborv Mžp s žádostí o wiádřeníl
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadŮ
odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Oznamovate!:
Ředitetství sitnic a dátnic Č& rua Pankráci 546/56,14O O0 Praha 4

Zpracovate!ka ozná mení:
Ing. Olga Šambergerová, PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258,1oO 31 praha 10

Na vědomí:
MŽP oPVIP, Vršovická 65, 100 1O Praha 10
Krajský Úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánování,
odd. infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/L2,110 15 praha 1
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