ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Rozdělovník

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

17. června 2015
41512/ENV/15
Ing. Kos
267 122 117

Věc: Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu
s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen
„směrnice EIA“) – zahájení procesu vyhodnocení změn projektu
Ministerstvo životního prostředí, jako člen mezirezortní pracovní skupiny zřízené na
základě usnesení vlády České republiky č. 1078 ze dne 15. prosince 2014 (dále jen
„usnesení vlády“), která byla ustavena za účelem vyhodnocení souladu povolovacího
procesu vybraných projektů s požadavky směrnice EIA, zasílá shrnutí změn projektu
„Stavba silnice I/37 Březhrad – Opatovice“. Tyto změny budou předmětem
vyhodnocení dle čl. III bodu 4 přílohy k usnesení vlády.
Usnesení vlády odkazuje pro účely nastavení postupů v procesu vyhodnocování
změn na zákon 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“). Některé procesní postupy procesu vyhodnocení
změn proto přiměřeně využívají postupů uvedených v tomto zákoně (rozeslání, zveřejnění,
vyjadřování, lhůty).
Dotčené územní samosprávné celky neprodleně zveřejní informaci o shrnutí
změn projektu (dále jen „shrnutí“) a o tom, kdy a kde je možné do shrnutí nahlížet,
na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné
vyjádření ke shrnutí příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o shrnutí
na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je 20 dnů. Zároveň dotčené územní
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samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(vojtech.kos@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o shrnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
o zaslání písemného vyjádření ke shrnutí nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o shrnutí na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření je nutno uvést, zdali změny projektu (tj. změny mezi záměrem,
který byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
dle zákona a projektem, který byl zrealizován) mohly mít nebo měly významný
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že budou
identifikovány změny projektu, které mohly mít nebo měly významný negativní vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví, je třeba ve vyjádření uvést, za splnění jakých
zmírňujících opatření lze předpokládat, že tyto vlivy změn projektu budou
akceptovatelné.
Do shrnutí lze také 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 záložce

„Vyhodnocení změn velkých projektů“ pod kódem záměru MZP005V. V této záložce
je rovněž k dispozici usnesení vlády a další související dokumenty.

Příloha: kopie shrnutí (dle rozdělovníku)

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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Rozdělovník č.j.: 41512/ENV/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Královéhradecký kraj, hejtman
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Příloha: shrnutí

Pardubický kraj, hejtman
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Příloha: shrnutí

Statutární město Hradec Králové, primátor
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Příloha: shrnutí

Obec Opatovice nad Labem, starosta
Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

Příloha: shrnutí

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ředitel
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Příloha: shrnutí

Krajský úřad Pardubického kraje, ředitel
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Příloha: shrnutí

Magistrát města Hradec Králové (obec s rozšířenou působností)
Československé armády 408
Příloha: shrnutí
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Pardubic (obec s rozšířenou působností)
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Příloha: shrnutí

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmannova 19
Příloha: shrnutí
501 01 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
Příloha: shrnutí
530 03 Pardubice
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229
Příloha: shrnutí
500 02 Hradec Králové
Odbory MŽP - odesláno IS pod č. j.: 31753/ENV/15
(Shrnutí je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
na vědomí
odbor výkonu státní správy VI – Hradec Králové
Na vědomí bez příloh (odesláno pod č. j.: 31756/ENV/15)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Kateřina Ambrožová
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
Zpracovatel shrnutí:
Ekoteam
RNDr. Vladimír Ludvík
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
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