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Posuzování vlivů na životníprostředí podle zákona č. 100/2001Sb., ve znění
rrzen
pozdějších předpisů - za
územního obvodu Zlínského kraie 20L3'2016o'

Věc:

Jako příslušnýúřad Vám v souladu s $ 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.'
oposuzováníitlvů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasí|áme oznámení
jen
kóncepce ,,Program rozvoje územníhoobvodu Zlínskéhokraje 2013 '201'6" (dále téŽ
Yám,
Že
a
sdělujeme
zákona
cit'
@@
,,oznámení koncepce") zpracované podle přílohy č:.7
podle $ 10d zákona o posuzování vlivů
na životníprostředí.

DotčenéÍnemní samosprávné celky žádáme ve smyslu $ L6 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životníprostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
kóncepce a o tom' kdy a kde je možnédo oznámení koncepce nah|íŽet na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčenémúzemíobvyklým způsobem (v místnímtisku, rozhlase,
,priru Čťrupoa.) současně s upozorněním, Že každý můžeMinisterstvu životního
prostředí,
odbóru posuzování vlivů na životníprostředí a integrované prevence zaslat
^své
písemnévyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o o"rrá-urrí koncepce na úřednídesce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů,
ale doporučujeme prodlouŽit lhůtu pro zveřejnění o dalších15 dnů. Zároveň Žádáme
v souladu g to odst.4 zákonaoposuzování vlivů naživoÍníprostředí ozaslání vyrozumění
'
o dni vyvěšeníinformace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na emailovou adresu:
zuzana. ple skov a@ mzp .cz.

D6,e žádáme dotčenéúzemnísamosprávné celky a dotčenésprávní úřady ve smyslu
písemnéhovyjádření
$ 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životníprostředí ozaslání
posuzování
vlivů na Životní
odboru
prostředí,
k oznámeni koncepce Ministerstvu životního
prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení
ko.r."p." podle $ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životníprostředí. Současně
Žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí,
vlivy na životnípfostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména
zaměřit.

2.

(alternativy) dosaženícílůkoncepce lišící
se svými vlivy na Životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení

Zda přicházejí v úvahu varianty
a posouzení.
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00164 801

orgány ochrany pffrody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle
$ 45i odst. Í zákona č. I14lI992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znénípozdějších
předpisů, podle nichž nelze vylouěit významné vlivy této koncepce na evropsky významné
lokality aptačíoblasti, žádáme, aby vpřípadě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů
na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačíchoblastí nebo

je předpokl ádají, tyto vlivy specifikovaly.

Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření
uvedeno zejména následuj ící:

1.

Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení,
tj. navrhnout, jaké limity nebo územíby neměIa rcalizace koncepce překročit
nebo naopak, jak by měIa realizace lokalitě prospět).

2,

DalšípoŽadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné
lokality nebo ptačíoblasti (bližšípožadavky na obsah a rozsah posouzení,
resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétnílokalitě).

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačnímsystému

SEA na internetových stránkách http:lleia.cenia.czlsealkoncepce/prehled.php pod kódem
koncepce MZPI44K' Na této adrese je rovněž k dispozici vlastní text koncepce.

Pozn. Tento dopts v písemné podobě obdržídotčený kraj, dotčenéobce s rozšířenou
působnostía dotčenéspróvnÍ úřady. ostatní dotčenéobce obdržítento dopis prostřednicním
e-mailu.
a

oznómení koncepce obctržír\otčený kraj, dotčenéobce s rozšířenou působností
dotčenéspróvní úřady. ostatní dotčenéobce se mohou s nóvrhem koncepce sez'nómit

prostřednictvím internetu nebo

v

prostoróch obce s rozšířenou působností'

Pro dotčenéodbory ruŽr ie oznómení koncepce

k

dispozici na MŽP, odboru

posu7ovóní vlivů na životníprostředí a integrované prevence, kancelóř č. 703, Vršovickó 65,
100 10, Praha 10.
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