Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Praha dne 31. května 2021
Č. j.: MZP/2021/710/2973
Vyřizuje: Mgr. Procházková
Tel.: 267 122 041
E-mail: adela.prochazkova@mzp.cz

dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – rozeslání informace o oznámení záměru
a zveřejnění oznámení záměru prováděného mimo území České republiky
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f)
zákona, Vám v souladu s § 14 odst. 1 zákona zasílá oznámení k záměru „Zřízení hospodářství
odpadních vod v rámci stavby Centra běžeckého lyžování a biatlonu ve městě Szklarska Poręba
- Jakuszyce“ (dále jen „oznámení“).
Jedná se o záměr, který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice
Polské republiky, a proto jsme byli na základě Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států (Espoo úmluva) o tomto záměru informováni.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách
současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle
ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (adela.prochazkova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky o zaslání
písemného vyjádření k oznámení ve smyslu § 14 odst. 2 zákona nejpozději do 30 dnů
od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Ve vyjádření
prosím uveďte, zda se dle Vašeho názoru má Česká republika připojit k mezistátnímu
posuzování předmětného záměru (zda se jedná o záměr, který může mít závažný vliv
na životní prostředí České republiky) a rovněž důvody pro tento postup. Pokud budete
navrhovat účast České republiky na mezistátním posuzování, uveďte rovněž, jaké
informace a údaje požadujete v dalších stupních procesu posuzování vlivů na životní
prostředí doplnit či poskytnout. Uveďte rovněž informace o stavu životního prostředí
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v území, které bude dle Vašeho názoru záměrem dotčeno, a jakým způsobem by mělo
být záměrem ovlivněno.
Do oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA,
česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), v sekci „Záměry mimo území ČR“
pod kódem záměru MZP061M.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky

Rozdělovník k č. j.: MZP/2021/710/2973:
Dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj, hejtman
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Město Harrachov, starosta
Harrachov 150
512 46 Harrachov

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Dotčené orgány:
Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Městský úřad Tanvald (obec s rozšířenou působností)
Palackého 359
468 41 Tanvald

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
Příloha: oznámení je k dispozici
460 31 Liberec 1
v elektronické podobě v IS EIA
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec
Třída 1. máje 858/26
Příloha: oznámení je k dispozici
460 01 Liberec
v elektronické podobě v IS EIA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko
U Jezu 10,
Příloha: oznámení je k dispozici
460 01 Liberec
v elektronické podobě v IS EIA
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové

Příloha: oznámení je k dispozici
v elektronické podobě v IS EIA

Na vědomí:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha
Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 101/5
180 00 Praha
Odbory MŽP:
odbor
odbor
odbor
odbor

obecné ochrany přírody a krajiny
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
ochrany vod
výkonu státní správy V – Liberec
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