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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru 
 
 
 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní 
úřad podle § 21 písm. c) 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“), Vám v souladu s § 6 odst. 6 
zákona zasílá oznámení záměru „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ (kraj: 
Olomoucký, obec: Loučná nad Desnou, k. ú.: Kouty nad Desnou), zpracované podle § 6 
odst. 4 zákona, a současně sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení 
podle § 7 zákona.  

 
Záměr naplňuje dikci bodu 10.10 – Rekreační a sportovní areály, hotelové 

komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů 
- kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

 
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 

zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení záměru, a o tom, kdy a kde je 
možné do oznámení záměru nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že 
v souladu s § 6 odst. 7 zákona lze zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru 
příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru, 
a to na úřední desce Olomouckého kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
Zároveň ministerstvo žádá v souladu s § 16 odst. 4 zákona, aby dotčené územní 
samosprávné celky v co nejkratším možném termínu vyrozuměly písemně nebo 
elektronicky (jiri.baran@mzp.cz) příslušný správní úřad o dni vyvěšení informace 
o oznámení záměru na úřední desce. 

 
Ve vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních 

úřadů zaslaných v souladu s § 6 odst. 7 zákona ministerstvo uvítá názor, zda je nutné 
záměr posoudit v plném rozsahu dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru 
ministerstvo žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru 
na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen 
zvýšený důraz. Ve vyjádření není nutné oznamovatele upozorňovat na návazná řízení 
a povinnosti z nich vyplývající. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný správní úřad 
nemusí přihlížet. 

 
 
Dle rozdělovníku 
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S obsahem oznámení je také možno se seznámit v Informačním systému EIA 
na webových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9174. 

 

 
       „otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Tomislav Střelec, CSc. 
ředitel odboru 
 
 
 
Příloha:  
 
• Oznámení záměru „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ 
 
 
Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
• Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (příloha je k zapůjčení 

na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství) 
• obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem   
• obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou  
 
Dotčené správní úřady: 
• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště 

Olomoucko, správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 
Jeseník 

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, 
779 00 Olomouc  

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 
779 11 Olomouc  

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

• Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Karla Čapka 1147/10, 790 01 
Jeseník 

• Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk  
 

Dále obdrží: 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace 

mezinárodních závazků, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení 
na odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence) 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence) 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
(příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence) 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence) 

• Oznamovatel: Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z.s., Průmyslová 
3020/3, 787 01 Šumperk (bez přílohy) 

• Zpracovatel oznámení: RNDr. Pavel Holubář, Na Svahu 3199/1, 787 01 Šumperk 
(bez přílohy) 
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