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                                                  88496/ENV/14                                    Ing. Jančí/l.2107                        29. 12. 2014 

 

Věc: Posuzování vlivů koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ na 
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání 
závěru zjišťovacího řízení podle §10d 

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Integrovaný plán 
rozvoje území Karlovy Vary“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě oznámení koncepce, 
písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 
vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě 
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK 
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením 
§ 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru 
zjišťovacího řízení. Vyrozumění je možné zaslat i elektronicky na emailovou adresu: 
Simona.Janci@mzp.cz. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA  
na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP191K, kód koncepce 
MZP191K.  

Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj, dotčená obec 

s rozšířenou působností a dotčené správní úřady.  

                                                                               
 

Ing. Petr SLEZÁK v. r. 
pověřen dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitele odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence  

Příloha: závěr zjišťovacího řízení 
 

 

dle rozdělovníku 
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Rozdělovník k č. j.: 88496/ENV/14 

Předkladatel koncepce: (odesláno pod č.j.: 88487/ENV/14, včetně kopií připomínek)  

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

Zpracovatel oznámení: (odesláno pod č.j.: 88487/ENV/14, včetně kopií připomínek)  

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského  1749/19, 702 00 Ostrava 
– Moravská Ostrava 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Karlovarský kraj, hejtman, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary  

Dotčené obce s rozšířenou působností: 

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Město Ostrov, Jáchymovská 1,36301 Ostrov 
 
Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče a lázeňství, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 
AOPK - Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 540, 353 01 Mariánské Lázně 
ČIŽP OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, Drahomířino nábřeží 197/16, 360 09 
Karlovy Vary 
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, Máje č. 3, 360 06 Karlovy Vary 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 
Sokolov 
 
Odbory MŽP: (odesláno VS pod č. j.:88474/ENV/14) 
odbor výkonu státní správy IV 
odbor odpadů 
odbor ochrany vod 
odbor ochrany ovzduší 
odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
odbor geologie 
odbor energetiky a ochrany klimatu  
odbor environmentálních rizik a ekologických škod 
odbor kabinetu ministra 
 
Na vědomí:      

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O.BOX 140, 110 01 Praha 1- Staré Město 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket 
Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
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