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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

zveřeinění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna střední Morava - cz07

a Výzva k uplatnění připomínek a námitek

lv]injsterstvo Životního prostředí (dále jen ,[/]ŽP") jako Věcně přís]ušný spráVní orgán

Ve smyslu ustanovení s 9 odst. 1 zákona ě. 2o1l 2012 sb., o ochraně ovzduší' V platném

znění (dále jen'zákon o ochraně ovzduší'') a V souLadu s ustanovením s 171 a násl'

zákona č- 5oo/2oo4 sb., 5práVní řád, Ve znění pozdě]ších předpi5ů (dále ]en ,,spráVní řád'')

zVEŘEJŇUJE

Návrh opaiřeni obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvalily ovzduší zóna

střední Mořava - cz07.

NáVrh opatření obecné povahy je Zveřejnén na Úiedni desce l"4ŽP a na Úiedních deskách

'l't.r.í.ň 
á obecních'úřadŮ' jejichž územniho obvodu se navrh týhá' NáVrh opatrení

;be;;ď povahy je Vsouladu i$ zs oast' 2 spráVního řádu zveřeiněn i zpúsobem

UrnoŽňU]ícím dáLkový přístup'

Vzh]edem k rozsahu náVrhu opatrení obecné povahy jej není Í]]ožné zveřejnit na úřední

oesce uLlptnom znění, stanovuje se proto Vsouladu s ustanovením s 172 odst' 2

správního iádu místo a termín' kde je moŽné se s náVrhem seznámi1'

Vlistinné podobě ]e moŽné do Lrplneho' znéní naVrhU opatien l- 
' 
obecné povahy

nuňÉánout ii" ir',i'te o; 17. srpna 2015 na MzP, odboru ochrany oVZduší, oddě!ení kvalIty

ovzduší, Vršovická 65' 1 0o 1o Praha 1o V pracovní dny V době od 9:00 do 15:00'

NáVrh opatření obecné povahy V elektronické podobě je též Zveře]něn VsoUladu

s s 26 soráVniho iadu do 17' srpna 20í5 v úplném zněni na elektronické úřední desce
ňlžp, r'tio,i,'*''Á.o'c'i". urecjni oest a a na úředhích deskách obecních úřadŮ, jejichž

u'emnirlá-oouoou se nau,r, týxrl (t]. useóh obcí na územíolomouckého a Zlínského kra]e)'

VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘlPoMíNEK A NÁMlTEK

ŘíZení o náVrhu opatrení obecné povahy ie písemné' Připomínky a námitky k náVrhu

opatření obecné povahy 5e uplatňují u l,4ŽP, odboru ochrany ovzduší' oddě|enÍ kvality

ovzduší, Vršovjcká 65' 1 oo 1 0 Praha 1o a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne

návrhu opatření obecné povahy. Kpozděii uplatněnýrn připomínkám a námitkám se

nepřihlíŽí.

V Praze dne 16' července 201 5
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Podle ustanovení s 172 odst.4 a 5 spráVního rádu se připomínky a námitky podáVají

V písemné podobě a musí obsahovat obecné náležitostj podání podle s 37 odst' 2

spráVního řádu'

Uplatnit připomínky k náVrhu opatření obecné povahy mÚŽe V sou|adu s ustanovenírn

s 172 odst. 4 správního řádU kdokoliv, iehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny. SpráVní orgán je povinen se připomínkami

zabýVat ]ako podkladem pro opatření obecné povahy a Vypořádat se 5nimi Vjeho
odůVodnění'

Námitky proti náVrhu opatření obecné povahy, V souladU ustanovením s 9 odst. 4 zákona
o ochraně ovzduší, můŽe podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kteřého
byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identiÍikován významný
příspěvek k překročení imisního limitu. Podané námilky musí být podle s 172 odst. 5

spráVního řádu odůvodněny' Rozhodnutí o námitkách, které musÍ obsahovat Vlastní
odůVodnění, se uVede ]ako 5oučást odůVodněn í opatřen í obecné povahy.

Bc. Kurt Dědič
ředite] odborU ochrany ovzdUší

Přílohy:

NáVrh opatření obecné povahy o Vydání PrograňU zlepŠování kvalty
střední l\,4orava - cZ07

ovzduší zóna

zveřejnění naDoručuje se veřejnou vyhláškou
úředních deskách MZP a obecních

]V]]nlsterstvo životního prostředí
Vyvěšeno dne: 16' července 2015

obecní úřad / Úřad městyse / Městský Úřad / N.4aglstrát města

Vyvěšenou po dobu 30 dnů ode dne
úřadú '

Selmuto dnel

VyVěšeno dne Sejmuto dne:

Str/rnka 2 z 2


