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Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení podle § 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) 

 
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že bylo ukončeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona záměru 
„Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)“ a byl vydán 
závěr zjišťovacího řízení s tím, že tento záměr bude posuzován podle zákona. 
 
1/ Oznamovateli zasíláme závěr zjišťovacího řízení. 
 
2/ Dotčeným územním samosprávným celkům zasíláme závěr zjišťovacího řízení a žádáme 

ve smyslu § 7 odst. 3 a § 16 odst. 3 zákona o: 
- Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce , a to i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
Elektronickou verzi závěru zjišťovacího řízení lze nalézt na stránkách 
http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA932. 

- Zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce 
(písemně datovou schránkou, případně i formou e-mailové zprávy). 

 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
pověřená řízením odboru 
 
- otisk úředního razítka - 



S-MHMP-1020098/2014/OZP/VI/EIA/932-2a/Nov  Strana 2 

Rozdělovník k SZn. S-MHMP-1020098/2014/OZP/VI/EIA/932-2a/Nov 
 
Oznamovatel: 
P-V rekultivace s.r.o. 
IDDS: kahrwpd 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
Hlavní město Praha 
RNDr. Jana Plamínková, radní 
Mariánské náměstí 2/2 
110 00  Praha 1 
 
Městská část Praha 5 
MUDr. Radek Klíma, starosta 
IDDS: yctbyzq 
 
Městská část Praha 6 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta 
IDDS: bmzbv7c 
 
Městská část Praha 13 
Ing. David Vodrážka, starosta 
IDDS: zv6bsur 
 
Městská část Praha 17 
Mgr. Jitka Synková, starostka 
IDDS: 4mnbvza 
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