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Zahájení zjišťovacího řízení koncepce „Program rozvoje města Bílovec na 
období 2018 - 2027“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí 

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako 

místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, obdržel oznámení koncepce „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“ dle 

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 „zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí“); předkladatel město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČO: 002 97 755. Krajský 

úřad tímto informuje, že na podkladě obdrženého oznámení koncepce ve výše uvedené věci je zahájeno 

zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.   

Krajský úřad žádá dotčený územní samosprávný celek, město Bílovec, o zveřejnění této informace  

o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na 

své úřední desce a na internetu, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň žádá  

o vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. 

Dále žádá dotčené územní samosprávné celky (město Bílovec a Moravskoslezský kraj) a dotčené správní úřady, 

ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, o zaslání vyjádření k tomuto oznámení, 

a  to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje (od 04.06.2018), v souladu s ustanovením § 16 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

Do oznámení koncepce lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v kanceláři 

č. B 513 a příslušném úřadu dotčeného územně samosprávného celku (městský úřad Bílovec, odbor životního 

prostředí a územního plánování). Tato informace včetně textové části oznámení je dále zveřejněna na internetu 

na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA – 

Projednávané záměry, a to pod názvem „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“.  

Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na webových stránkách 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K. 
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Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (od 04.06.2018) může 

každý ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k dané koncepci zasílat svá 

písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10c odst. 3 zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

Ing. Dana Kučová 

vedoucí oddělení 

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
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ROZDĚLOVNÍK: 

 

Dotčené územní samosprávné celky 

 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde  

 Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec – předkladatel  

 

Dotčené správní úřady 

 Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí odbor životního prostředí a územního plánování, Slezské 

náměstí 1, 743 01 Bílovec (příloha) 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,  

702 00 Ostrava (příloha elektronicky)  

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava (příloha 

elektronicky) 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde (příloha)   

 

Dále obdrží  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava  

 

 


