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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle

značky:

Váš dopis

Věc:

Naše značka:
48185/ENV/ll

rozdělovníku

Vyřizuje:

PRAHA:
17.6.2011

Ing. Špačkováll.292I

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), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen
"zákon") - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona,
Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru

"Paralelní RWY 06R124L,

letiště

Praha Ruzyně"

se bude konat
Místo:

Výstaviště Praha

- Letňany, hala č. 2 (vstup halou č. 1)
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Datum:

29.6.2011

Čas:

14:00 hod (vstup

umožněn

již od 13:00 hod)

všech účastníků veřejného projednání není povoleno vnášet
alkohol či další předměty, které by mohly narušit průběh veřejného
projednání. Za účelem zajištění výše uvedeného budou před vstupem prováděny bezpečnostní
kontroly. V celém prostoru pro konání. veřejného projednání budou zajištěna i další
Z

důvodu bezpečnosti

nebezpečné předměty,

bezpečnostní opatření.
veřejném projednání mohou být ve smyslu zákona projednány pouze vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, nikoliv např. majetkové či politi~ké
aspekty, které nesouvisejí s vlivy záměru na životní prostředí. Veřejné projednání řídí
výhradně zástupci Ministerstva životního prostředí v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 'Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí,
s tím, že tento řídící orgán uděluje slovo vystupujícím.

Na

záměru

tel.
267121 111

č.ú.

ČNB Praha 1
7628001/0710

IČ:
164801

fax:
267310 443

Na vereJnem projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky bud' formou
vystoupení, nebo písemně přímým předáním zástupcům Ministerstva životního prostředí.
Veškeré připomínky budou podkladem pro vydání stanoviska EIA Ministerstvem životního
prostředí.

Pro'informaci uvádíme program
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejného

projednání:

Zahájení veřejného projednání;
Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA;
Představení záměru oznamovatelem;
Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovatelem dokumentace;
Závěry zpracovatele oponentního posudku;
Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
Diskuse - dotazy a připomínky veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ' - zástupci
jednotlivých stran budou v diskusi obratem (Jdpovídat.
Dotčené

územní samosprávné' celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním
tisku, rozhlase apod.), a to po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň je žádáme
v souladu s § 16 odst. 4 zákona, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(katerina.spackova@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni zveřejnění
informace o veřejném projednání na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
neprodleně

Oznamovatele žádáme, aby, zajistil na
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

veřejném

projednání

účast

zpracovatele

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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