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Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – vrácení dokumentace k přepracování
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad dle § 22 a § 23
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, obdržel dne 04.09.2017 dokumentaci pro záměr „Stavba
č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“ dle § 8 zákona (dále jen dokumentace).
Dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 zákona, ve znění platném v době podání
dokumentace, a obsahovala náležitosti, které tato příloha stanovovala. Příslušný úřad proto
dokumentaci zveřejnil a rozeslal k vyjádření v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona, ve znění
platném v době podání dokumentace, a to dne 13.09.2017.
Dne 1.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 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).
Zákon v bodě 2 přechodných ustanovení uvádí: „Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve
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znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001
Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění“.
Předložená dokumentace tudíž není zpracována v souladu s platným právním předpisem, protože
nesplňuje náležitosti dokumentace dle přílohy č. 4, která je v zákoně nově definována.
Příslušný úřad tedy na základě bodu 2 přechodných ustanovení zákona vrací dokumentaci
oznamovateli k přepracování.
Přepracovanou dokumentaci požaduje příslušný úřad předložit v počtu 5 vyhotovení a
v elektronické podobě.
Dále příslušný úřad žádá městskou část Praha 19, městskou část Praha-Satalice, městskou část
Praha-Vinoř ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce, a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Elektronickou
verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA990.
Současně příslušný úřad žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení tohoto dokumentu
na úřední desce.

RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
Oznamovatel (zplnomocněný zástupce):
-

NDCON s.r.o., IDDS: uagdcaa

Dotčené územní samosprávné celky:
-

Hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2,
110 01 Praha 1
Městská část Praha 19, Pavel Žďárský – starosta, IDDS: ji9buvp
Městská část Praha-Satalice, Mgr. Milada Voborská – starostka. IDDS: r3taksc
Městská část Praha-Vinoř, František Švarc – starosta, IDDS: m5pbt2p

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
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