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Věc: Posuzování vlivů na životníprostředí podle zákona č. 100/2001

Sb.,

tl pttsuzování vlivů na životníprostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění ptlzdějšíchpředpisů zaháicní ziišt'ovacíhořízeníkc koncepci
.,Zmčrra č. 3 Ilegirrnálního opcračnílroprogramu regionu soudržnosti Střední Morava"

.Iako příslušnýťrřad Vám v souladu s $ 10c odst.2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonťr (zákon
o posttzování vlivťr na Životní prostřeclí)' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"'|,
zasíláme oznámení změny koncepce ,,Změna č. 3 ltcgionáIního operačníhoprogramu
regionu soudržnosti Střední Morava" (dáIe téŽ jen ,,oznámení koncepce") zpracované
podle přílohy č.1 cit. zákona a sdělujeme Vám, Žc tato koncepce bude podrobenzr
zjišt'ovacímu řízerrípodle $ l0d zákona.

Dotčenéúzemnísamosprávné celky žádáme ve smyslu $ 1ó odst.3 zákona
neprodleně o zvcře.irrění informace o oznámcní konccpce a o tom, kdy a kde je moŽné
do oznámení konccpce rrahlížet na úředníchdeskách a rrejméně ješ-tě jedním v dotčeném
(tzemí obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK apod.) sotrčastlě
s upozorněnim, ŽekaŽclý můžeMinisterstvu životního prostřcdí, odboru posuzování vlivů
r'ra životníprostředí a intcgrovanó prcvence zaslat svó píscmné vyjádření k oznámení
koncepce do 20 dnů odc dne zvcřcjnění informacc o oznámení koncepce na úřcdních
clcskách olomtluckóho a Zlínskóho krajc (konkrétní datum zahájení zjišťovacíhoiízení
bucle po zveřejnění na úřednídesce posledního z krajů uvedeno v Informačním sytérnu SI1A
na internetových stránkáchhttp:lleia.cenía.czlseďkoncepce/prehled.php,

je

pod kódem koncepce

nejméně 15 dnů, ale doporučujerne prodloužit lhůttr
MZP130K). Doba zveřejnění
pro zveřejnění o dalších15 dnů' Lároveřl Žádáme v sbuladu s $ 16 odst.4 zákona o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšeníinfbrmace. Vyrozumění je moŽno zaslat elektronicky
na emailovou adresu: zuzana.pleskova@mzp.cz.
Dá1e Žádáme dotčené(lzemní samosprávné celky a dotčenésprávní úřady ve smyslu
$ 10c odst. 3 zákona o zasl:iní písernnóho vyjádr'ení k oznánrení změny koncepce Ministerstvr"r
životnílroprostředí, odboru posuzování vlivťr na životníproStředí a integrované prevence, a to
nejpozději do 20 dnů ode dne zvcřcjnění oznámení konccpce na úřední desce posiedního
z krajťr. Sor-rčasně Žádáme, aby vyjádření obsahovalo sdělení' z'da je nutné změnu koncepce
dále posuzovat podle zákonir, pokud ano, tak také násleilLrjící doporučení:

1. Na kteró aspekty posuzované koncepce, sloŽky Životního prostředí a

jejich

parametry' y|iyy na Životní prostředí a veřejnó zdraví by se mělo vyhodnocení
zejména zaměřit.
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(alternativy) dosaženícílůkoncepce, lišící
se svými vlivy na Životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení
a posouzení.

2. Zda plicházejí v úvahu varianty

Do

oznámení koncepce

lze také nahlédnout v Informačním systému SEA

na internetových stránkáchhttp:lleia.cenia.czlseďkoncepce/prehled.php pod kódem koncepce
MZP130K, kde je rovněŽ rnožr|é nahlédnout do vlastního textu změny koncepce.

Pozn.: Tento dopis v písěmnépodobě obdržídotčený krai, dotčenéobce s roz,šířenott
pťtsobností a dotčenésprávní úiady. ostcLtní dotčenéobce obclrž'ítenÍo dopis prostřednictvínt
c-rrtail

rt.

or.ncíruení koncepce
a dotčenéspróvní úřady.

na CD obdržídotčeý kraj, doÍčenéobce s rozšířenou působností
ostatní dotčenéobce se mohou s oz,ndmením koncepce sez.nómit

prostřetlnictvím interneÍu nebo

v

proStoróCh obce s rozšířenou působnclstí.

Pro cJotčertéoclbory ruŽr p oznómení koncepce k clispozici na MŽP, odbortt posu7.r'lvání
nttŽP
o irtugrclvané prevence, kttncelář č. 744, Vršovickó 65, ]00 ]0 Praha ]0.
vlivů

Příloha:
dle textu (CD)
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