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Věc: Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., ve znění
pozdějších předpisu — zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci ‚Aktualizace Re2ionální
surovinové politiky Libereckého kraje‘

Jako přislušn‘ úřad vám v souladu s lOc odst. 2 zákona č. IOĹ)!2001 Sb..
o posuzováni vlivů na ži\otní prostředí a o zrněně některých souvisejících zákonu. ve znění
pozdějších předpisu (dále jen .zákon o posuzování vlivu na životní prostředí‘) zasíláme kopii
oznámení koncepce ..Aktualizace Reionální surovinové politiky Libereckého kraje“ (dale
jen ..oznámeni koncepce“). zpracované podle příloh) č. 7 zákona o poSuLování livu na
životní prostředí a sdělujeme vám, že toto oznámení koncepce bude podrobeno
zjišt‘ovacimu řízení podle lOd zákona o posuzování vlivu na Ji\ otní prostředí.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona
o posuzo%ání vlivu na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o tom. kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým zpusobem (v místním tisku. rozhlase. zprá\ a CTK
apod.) současně s upozorněním, že každý muže Ministerst u životního prostředí. odboru
posuzo\ání Uhu na životní prostředí. zaslat své písemné \\jádřcní k oznámení koncepce
do 20 dnu ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.
Doba zveřejněni je nejméně 15 dnu, ale doporučujeme prodloužit lhutu pro zveřejnění
o dalších 15 dnu. Záro\eň žádáme v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona o po5uzování
Uhu na žhotní prostředí o zaslání písemného vyrozuměni o dni věšení informace, loto
\yrozuměni je možné zaslat elektroniek) na emailoou adresu‘ jan hejhal a niip.cz.
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Orgány ochrany přírody. které k u‘ aleně koncepci » daly ika podle 451
7akona Č. 114 1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve lnění poždtj‘ich předpi%u. podle
nich? nelic ‘nloučit «ěnamné této koncepce na e‘ ropsky C/naniné lokality a ptači
oblasti. )ádame. aby ipřipadě. že j‘ou ‘i čdomy konkréinich liw na předměty ochrany
konkretnich n ropsky iý/namnych lokalit a ptauch oblastí nebo je předpokkidaji. ty to liy
.pcciflko‘ aly.

Pokud nadále nelže vyloučit vS,namné negatiní liy. mělo by být ‘e vyjádřeni
uvedeno zejména nLledujici:

1. Navrh na případné ipracoání iariant (např. jejich negatini či po/iti‘na »meleni.
tj, naurhnout. jaké limity nebo území by neměla reali,ace koncepce překročit
nebo naopak. jak by měla realizace lokalitě prospěn.

2. Dalši požadaiky na proces zhlediska »hodnocení liiu na tnropsky ýinamné
lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rožsah posouzení.
resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto zhledem ke konkrétní lokalitě).

Do oznámení Lee také nahlédnout v Informačním systému SFA na internetových
stánkách hup. eia.ceniacz sea‘koncepce prehled.php. kod koncepce MŽP 103K.

Pozn. Tento dopis v písemné podobě ohdrí dotčený knif. dotčené obuL‘ s rozšířenou
pusobností a dotčené správní úřady Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis v elektronické
podobě.

oznámení koncepce velekironk*é podobě obdrfí drnčcmt knif, dotčené obce
s rozšířeno,, pusohnoatí a dotčené správní úřacÓ‘. (htatní drnčené obce ve mohou
.s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo i‘ prostorách ohqe
5 rozCířenoupusohností

Pro dotčené odbory ‚už!-‘ /e omámeni koncepce k dnpozici na tíŽi‘. odboru
posuzováni vlivu na 2?. kancelář č. ‘44. ľršovická 65. 100 1(1 Praha 10.
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Rozdělovník k č.j.: 103863/ENV/09

Dotčené územní smospravné celky:

Libereck\ kraj. hcjtinan. L Jezu 6422w 461 80 Liberec

Dotčené obce s rozšířenou působností:

Město Česká LípwNárněstí TO, Masaryka 1.47001 Česká Lípa

Město Fr‘Want, TO. Masaryka 37, 463 42 Frýdlant

Město Jablonec nad \isou, Mírové náměstí 19. 467 51 Jablonec nad \isou

Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

Statutární město Liberec. Náměstí Dr. E. Beneše 1. 460 50 Liberec

Město ov Bor, Náměstí Míru 1. 473 01 Nový Bor

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Město Tanvald, Palackého 359. 468 41 Tanvald

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335. 511 22 Turnov

Město Železný Brod. Náměstí 3 května 1, 468 22 Železný Brod

Dotčené správní úřady: příloha

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U
Jezu 642/2w 461 80 Liberec

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Husova 64. 460 31
Liberec I

ČiŽp 01 Liberec. tř. L máje 97,46001 Liberec

Obvodní báňský úřad Liberec. Tř. 1. máje 858ĺ26. 46001 Liberec

árodní památkový ústav. Jahlunecká 23:642. 460 01 Liberec

Správa Krkonošského národního parku. Dobrovského 3. 543 11 Vrchlabí

Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Michalska 260:1 4. 41 2 01 Litoměřice

Sprá a chráněné krajinné oblasti Lužické hor\. Školní 12. 471 25 ‚Jablonné v Podještědí

Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Česká 140. 276 (?l \ lělnik

pra chrannc kraj ínne oblasti Jizerské }-ior\. L lezu 1 () 4(4) [ j 4

—
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MZP OVSS I. Podskakká 1 o. 128 00 Pralm 2

MŽP OVSS IV ‚Školní 5335. 430 Oi Chomutov

MŽP OV5 V. I ř. I máje 26. Liberec 1

N IÝ‘P ( )V4 VI. Resslova I 229!2.a. 500 02 Hradec Králové
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odbor politiky životniho prostředí
odbor péče o krajinu

odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor nwzinírodní ochran\ biodivcrzi t\

odbor ochrany hornino eho a pudntho prostřeW
odbor péče o narodni parky

odbor ochrany vod

odbor ochrany horninovho a púdního prostředí
odbor odpadá

odbor environmentálních rizik

odbor ochrany ovzduší

odbor udržitelné enereet 1kv a dopravy

Na vědomí:

Předk1adate:

Llbereck\ kraj odbor 1Lgonaln1ho roz oje a evropskah projektu kin 642‘a 461 80
Liberec

Česká inspekce životního prostředí. Xa Břehu 267. 190 00 Praha 9 — \sočanv
Český báásk úřad. Kozí 7484. PO. BOX 140, 110 01 Praha I

-- Staré Město
Ze1en‘ kruh. LublaĎská I 8. 128 00 Praha 2 pfJ/ohu


