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Věc: 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 – předání návrhu 
koncepce „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 
2014 – 2020“ k vyjádření 

 
Ministerstvo životního prostředí České republiky, jako příslušný úřad ve smyslu 

§ 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), Vám 
v souladu s článkem 7 Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí 
k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva) 
(dále jen „Protokol SEA“) zasílá návrh koncepce „Program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika v období 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „návrh PPS ČR – PR“) k Vašemu 
vyjádření. Ekvivalentem této fáze v české legislativě je fáze návrhu koncepce dle § 10f 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V souvislosti s dohodnutým postupem procesu strategického posouzení vlivů  
PPS ČR – PR na životní prostředí na jednání, které se uskutečnilo v budově Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR v Praze dne 17. 10. 2013, Vás žádáme o předání návrhu PPS ČR – PR 
veřejnosti a dotčeným orgánům v Polské republice (včetně orgánů Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) ke zveřejnění a k vyjádření. 

Vaše souhrnné stanovisko včetně kopií obdržených vyjádření prosím zašlete po jejich 
přeložení do českého jazyka Ministerstvu životního prostředí, a to do 40 dnů od obdržení 
návrhu PPS ČR – PR. 
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Tento dopis včetně přílohy byl také odeslán na emailové adresy zaměstnanců 
Ministerstva infrastruktury a rozvoje Polské republiky (Anita.Ryng@mrr.gov.pl, 
Malgorzata.Chetko@mrr.gov.pl). 

 

 
 

Příloha: 
- návrh PPS ČR – PR v polském jazyce (CD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

 
 
 
Na vědomí (bez přílohy):  odesláno pod č. j.: 40227/ENV/14 
- Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor států střední Evropy, Loretánské náměstí 5, 

118 00 Praha 1 
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
- RADDIT CONSULTING, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín 
- Ing. Bohumil Sulek, CSc., Na Pláni 2863/9, 150 00 Praha 5 


