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Věc: I}osuzování vlivťl na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znčni pozdě.iších přeclpisů zaháiení ziišťovacího řízení ke koncepci
..Zrněna č. 3 ltegiorrálního opcračního programu regionu soudržnosti Střední Morava'(

Jirko příslLršný úřad Vítrn v sottliiclu s Š 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb',
t'l posttztlr,ítní i.,lir,ů nir Životní prostřeclí a o změnč nčkterých souvisejících zákonů (zákon
o 1-ltlsuzovítrlí vliv[r tla ž-irrotní prostřcc1í). vc znční pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"),
zasílámc o"''iln1cní z'mčtty l<oncepce ,,Ztněna č. 3 ldegionáIního operačního programu
regionu souclržnosti Střcdní Morava" (dáIe téŽ jen ,,oznámení koncepce") zpracované
poclle přílohy č. ] cit. zákona a sciělujeme Várn, Že tato koncepce bude podrobena
zjršl'ovacírnu řízcní podlo $ ]0r1zírlcona.

Dtltčclró úzctrrní samosprávnó celk5' žádáme Ye smyslu $ 16 odst.3 zákona
ncprocllr:nč tl zl'třc.inční infornrace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je moŽné
do o,,_námetií liolcc,].lct nalr]íŽct na ťlřeclrrích deskách a nejméně ještě jeclním v dotčeném
území obvyklým zpťtsobem (v místrrím tisku, rozhlase, zpráva Črr apod.) současně
s upozortrětlím, že kaž'dý rnůže N{inisterstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrovanó prevence zas|at své písemné vyjádření k oznámení
koncepce do 20 dnů ode dne zvcřejnění informace o oznámení koncepce na úředních
r]eskách olomouckóho a Zlínského l*raje (konkrétní datum zahájení zjišťovacího Ťízení
bucle pcl zveřejnění na ťrřeciní dcsce posleclrrího z krajů uvedeno v Informačním syému SEA
na internetových stránltách http://cia.centa.czlsealkoncepce/prehlecl.php, pocl kódem koncepce
fuÍZP]30K). Doba zveřcjnění je nejmóně i5 clnťt, ale doporučujeme prodloužit lhůtu

trli'cl zvcřcjnČní o dalšíclr 15 dnťr. Zároveň Žádáme v souladu s $ 16 odst.4 zákona ozaslání
vyrozunrční o cirii vyvěštlní inf'ormace' Vyrozrrmění je možno zaslat elektronicky
na ernailor''ou adrcsu : zuzana,pleskova@mzp.cz.

Dále Žádárne dotčené územní szirnosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
$ l0c odst. 3 zákona tl zaslání písemného vyjádření k oznánrení změny koncepce Ministerstvu
Životního prostředí, odborLr postlZoVání v]ivů na životní prostředí a integrované prevence, a to
rrejpozději do 20 dnů oc[e dnc zveřejnění oznámení koncepce na úřední desce posledního
z krajťl. Současně Žádánte, aby vyjádřetrí obsahovalo sdělení,. zda 1e nutné změnu koncepce
clír1e posuzovat podle zálrona, pokucl ano, tak také následující doporučení:

1. Na které aspekty posttzované koncepce, sloŽky životního prostředí a jejich
parametťy, r'livy na Životrrí prostředí a vet'ejné zdtaví by se mělo vyhodnocení
zejmóna zamčřit'
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2,. Zda pYicházejí v ťtvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, |išící
sc svýrrri vlivy na životní prostředí' které by měly být předmětem vyhodnocení
a posouzení'

Do oználl}ullí konccpce l"ze takó nairlédnout v ln1brrnačním systému StsA
nl ilrtclnctovýclr slrirrrkliclr lr1tpl://cltt.ccnl'a.c'tlsealkonccpcc/prehled.php pod kódem koncepce
M7,|>130K, kr1o jc ror,nčž_ rnoŽnó nalrlóclrrout do vlastního textll Změny koncepce.

Poz'n." 'ťento drlpis v písemné podobě obdrž'í dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou
ptilrlbno,stí u t!olčarLé sprúvní úřucly. ostutní tlotčené rúce obt]rž'í tento dopis prostřednicním
e-nailu.

oZilúlttení l<tlnt:epce nu CD obtlrží tlotčený kruj, tlotčené obce s rozšířenclu působností
u dotčen.é ,sssrťn,ttí t.iřntly'. o'l/u'lt1.í tlotčené obce se ntohclu s o7'námením koncepce seznám.il
prtl,slřetlnit'l.vírn intarnal.u n.abtl l, prtl's/rlrúth rúce s roz''(ířenott pťnobno,stí.

Pro clolčen.c odbon' L,lŽl' 1e oz'ndmení koncepce k dispoz'ici na MŽP' otJboru posuz,ování
t'!it,iitl.tt ŽP tt integrtlt,tlt1é pre\)ťn(:e, ktmt'elúř č.744. Vršovic]cú65, 100 ]0 Praha ]0.

PříIoha:
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a integrované prevence
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posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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