Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“), týkající se závazného stanoviska k
umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, vydaného podle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „MŽP“)
obdrželo dne 24.2.2020 žádost bez č.j. z téhož dne, investora Zlatý lihovar, a.s., se sídlem
Nádražní 2584/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 25740504, zastoupeného na základě plné
moci ze dne 11.5.2015 společností Kaňka + Partners s.r.o., se sídlem Kyjská 437/7, 198 00
Praha 9 – Hloubětín, IČO 28200845 (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. pro účely územního řízení podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro stavbu „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou této žádosti byla Projektová
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vypracovaná v listopadu 2018
žadatelem. Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení posuzování
vlivu na životní prostředí, vydal dne 20.8.2019 rozhodnutí č.j. MHMP 1680233/2019 o tom, že
předmětný záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Přílohou
oznámení EIA byla i rozptylová studie, vypracovaná v lednu 2019 společností ATEM – Ateliér
ekologických modelů, s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4. Dle předložené
dokumentace se navrhuje umístění 662 parkovacích stání, z toho 642 v podzemních garážích a
20 na povrchu terénu. Po prostudování obdržené žádosti vydalo MŽP dne 11.3.2020 pod č.j.
MZP/2020/500/364, podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., k umístění stavby
předmětného parkoviště souhlasné závazné stanovisko.
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