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 16.4.2020 žádost bez č.j. ze dne 15.4.2020, investora CGI Metropole, s.r.o., se
sídlem Řevnická 1/č.p. 121, 155 21 Praha 5, IČO 26120313, zastoupeného na základě plné moci
ze dne 25.2.2020 společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., se sídlem Na Příkopě
388/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 43873464, zastoupené na základě substituční plné
moci ze dne 8.1.2020 podnikající fyzickou osobou, panem Pavlem Kuškou, se sídlem
Zázvorkova 2005/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO 63953277 (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 „Rozšíření Metropole Zličín“, ve smyslu § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou této žádosti byla
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vypracovaná v lednu 2020 společností
OBERMEYER HELIKA a.s., se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany. Přílohou
této dokumentace byla i rozptylová studie, vypracovaná v březnu 2020 společností EKOLA
group, spol. s r.o., se sídlem Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10, IČO 63981378. Magistrát
hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivu na životní prostředí,
vydal dne 9.12.2019 souhlasné závazné stanovisko č.j. MHMP 2459932/2019 k předmětnému
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů. Dle předložené dokumentace se navrhuje umístění 1270
nových parkovacích stání.

Bližší informace podá oprávněná úřední osoba – Mgr.Vojtěch Juška, tel. č. 267 123 107, email: Vojtech.Juska@mzp.cz.

