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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

41. schůze

číslo RMC/41/1/0763/19
ze dne 20.11.2019

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pode zákona č. 100/2001 sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr "Zkapacitnění PČOV
Horní Počernice - Čertousy" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy“.

2. trvá

na přepracování textu oznámení na straně 20 tak, aby bylo v souladu se skutečností,
že společnost PKV souhlasila s tím, že záměr Bílý vrch bude odkanalizován na PČOV
Čertousy ještě před jejím zkapacitněním.

3. trvá

na novém měření hluku, neboť podle protokolu o autorizovaném měření
hluku, SONUM akustická laboratoř, evidenční číslo protokolu G2.191053 proběhlo
nestandardně. Měření hluku by mělo odpovídat připomínkám rady MČ Praha 20, které
jsou pod názvem "Výhrady_měření" nedílnou doučástí tohoto usnesení.

4. trvá

na přepracování hlukové studie  podle připomínek, které jsou pod názvem
"Výhrady_hluková studie"  součástí tohoto usnesení.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. trvá

na přepracování rozptylové studie podle připomínek, které jsou které jsou pod
názvem "Připomínky k hlukové a pachové studii" nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )
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místostarosta
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