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Věc: Odpověď na dopis ve věci „Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, 
Praha 13, Stodůlky“

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „inspekce“ nebo 
„ČIŽP“) obdržela dne 23. 9. 2016 Váš dopis ve věci záměru „Parkové úpravy s vodní plochou s 
možností koupání, Praha 13, Stodůlky“ oznamovatele Městská část Praha 13, se sídlem 
Sluneční náměstí 2580, 158 00  Praha, IČO: 002 41 687. V dopise uvádíte:

Připomínky a dotazy ohledně fáze provozu připravovaného záměru

Požadavky na doplnění podkladů k záměru

K tomu uvádíme následující:

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném a účinném znění (dále jen zákon 
č. 100/2001 Sb.) se inspekce vyjadřovala k oznámení vlivů záměru na životní prostředí k záměru 
vedeným pod kódem PHA1024 „Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, Praha 13, 
Stodůlky“ vyjádřením ze dne 26. 9. 2016, čj.: ČIŽP/41/IPP/1612133.001/16/PVZ adresovaným 
Magistrátu hlavního města Prahy. Z hlediska platné legislativy na úseku ochrany ovzduší, 
ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany přírody bylo předložené oznámení zpracováno 
dostatečně a z hlediska platné legislativy na těchto úsecích ochrany životního prostředí inspekce 
proto neměla k předmětnému oznámení připomínky. Inspekce proto nepožadovala další 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Proces, ve kterém se záměr nyní nachází, má za účel posoudit možné vlivy daného záměru na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Probíhající proces není tedy procesem povolovacím. 
Proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru kategorie II je ukončen buď vydáním 
závěru zjišťovacího řízení, v případě že příslušný úřad (Magistrát hlavního města Prahy) ve 
zjišťovacím řízení rozhodne o tom, že záměr nemá vliv na životní prostředí a není nutné jej dále 
posuzovat, nebo až stanoviskem vydaným příslušným úřadem, kde daný příslušný orgán stanoví
podmínky pro jednotlivé následné fáze provozu (včetně výstavby). 

Inspekce je dle ust. § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. dotčeným orgánem státní správy, který 
se k záměrům pouze vyjadřuje a nemá tedy pravomoc předložený záměr povolit nebo zamítnout.
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Dle informací z portálu EIA proces posuzování doposud ukončen nebyl.

Dále z příslušné právní úpravy týkající se působnosti inspekce vyplývá, že ani ve věcech 
územního rozvoje, územního plánování a stavebního povolování není ČIŽP věcně příslušným 
orgánem. 

S pozdravem

Ing. Robin Náse
zástupce ředitele ČIŽP OI Praha


		2016-10-19T21:15:53+0200
	Ing. Robin Náse




