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Věc: sdělení - seznámení se závěrem zjišťovacího řízení na záměr Zkapacitnění ČOV Čertousy
Vážená
Dne 22. 10. 2019 obdržela MČ Praha 20 od Magistrátu hl. m. Prahy oznámení o zahájení
zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr
„Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy“. Záměr patří podle přílohy výše citovaného
zákona do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 63 Čistírny městských
odpadních vod od stanoveného limitu (limitem je 10 000 EO).
Elektronickou podobu informace o zjišťovacím řízení včetně textu oznámení záměru lze nalézt
v informačním systému EIA pod kódem záměru PHA1097:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1097

Základní informace o záměru:
Stávající areál ČOV Čertousy má být rozšířen ze současné kapacity, která činí 9 983 EO, na
kapacitu 23 000 EO. Stanovení této kapacity vycházelo z Generelu odvodnění hl. m. Prahy –
východní část, zpracovaného v roce 2012 a aktualizovaného v roce 2013. Tato kapacita vychází i
ze změny Územního plánu hl. m. Prahy č. Z1405/06, která spočívá v rozšíření rozvojových ploch
na východě Horních Počernic. Investor plánuje dostavět v I. etapě nový monoblok s kapacitou
15 333 a ve II. etapě (po dalším nárůstu EO) přestavět stávající linku nádrží biologického čištění
na kaskádový systém o kapacitě 7 667 EO. Nový monoblok bude opatřen dvěma dosazovacími
nádržemi, u stávající linky, která bude v budoucnu přebudována, bude dosazovací nádrž pouze
opatřena novou technologii.
Připomínky MČ Praha 20 k záměru zkapacitnění PČOV Čertousy jsou formulovány
v usnesení číslo RMC/48/8/0910/20 ze dne 6. 2. 2020

Bank. spojení: KB a.s.
IČO: 00240192
Datová schránka: seibq29

č. ú.: 43-6962650247/0100
DIČ: CZ00240192
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz
Email: urad@pocernice.cz
Fax: 281 920 093

Tyto připomínky akceptovány a dne 28. 1. 2020 obdržela MČ Praha 20 od Magistrátu hl. m.
Prahy závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy“.
Závěrem zjišťovacího řízení je, že záměr bude dále posuzován podle § 7 odst. 6 zákona (tzv. „velká
EIA“).
V dokumentaci, která bude zpracována podle přílohy č. 4 k výše citovanému zákonu, se musí
investor zaměřit na následující:
- Jednoznačně definovat aktivní variantu
- Přepracovat hlukovou studii
- Zpřesnit rozptylovou studii
- Aktualizovat vyhodnocen vlivů na Jirenský potok a navrhnout příslušná opatření
- Zahrnout výpadek elektrické energie do možných rizik souvisejících se záměrem a
navrhnout příslušná opatření
- Zohlednit všechny relevantní připomínky, které byly k záměru vzneseny.
V příloze Vám, kromě jiného zasílám materiál „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“
zpracovaný JK envi s.r.o., k oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí. K tomuto materiálu a jeho přílohám se Rada vyjadřovala
svým výše citovaným číslo RMC/48/8/0910/20 ze dne 6. 2. 2020 (viz též příloha č. 1). Je v něm
v kapitole B1. Základní údaje, popsán charakter záměru, použité technologie, zdůvodnění
umístění záměru apod. V digitální podobě si tento materiál a jeho přílohy můžete stáhnout na
portále CENIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1097 neboť se jedná o veřejný zdroj.
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