
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

TEL: ČNB Praha 1 IČ: fax: 

267 12 1111 č.ú. 7628001/0710 164 801 267 310 443 

dle rozdělovníku 

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 

    46871/ENV/11  Ing. Petr Malotin/l.2142         20. 6. 2011

   

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

pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) zasíláme k vyjádření 

návrh koncepce „Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ 

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (dále jen „návrh koncepce“), 

jejíţ zpracování zajistil předkladatel podle § 10e cit. zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o návrhu 

koncepce a o tom, kdy a kde je moţné do návrhu koncepce nahlíţet na úředních deskách 

a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, 

rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření 

k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu 

koncepce. Veřejné projednání nemůţe být konáno dříve neţ 11. 7. 2011. Doba zveřejnění 

návrhu koncepce je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodlouţit lhůtu pro zveřejnění 

o dalších 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů  

na ţivotní prostředí o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění návrhu koncepce 

v nejkratším moţném termínu. Toto vyrozumění můţe být zasláno také elektronicky  

na emailovou adresu: petr.malotin@mzp.cz. 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady 

ve smyslu § 10f odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí o zaslání vyjádření 

k návrhu koncepce, zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na ţivotní prostředí, 

příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu 

koncepce.  

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f  

odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí předkladatel koncepce na své úřední 

desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem  

(např. v tisku). 



 

 

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na ţivotní prostředí lze také 

nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php),  

kód koncepce MZP113K. 

Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj a dotčené obce s rozšířenou 

působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis v elektronické 

podobě. 

Návrh koncepce obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené 

správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s návrhem koncepce seznámit prostřednictvím 

internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. 

Pro dotčené odbory MŽP je návrh koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování 

vlivů na ŽP, kancelář č. 744, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 

 

  Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
               ředitelka odboru  

  posuzování vlivů na ţivotní prostředí  

 a integrované prevence 

 

 

 

 

Příloha: 

 

návrh koncepce (CD) odesláno pod č. j.: 48801/ENV/11 



 

 

Rozdělovník k č. j.: 46871/ENV/11 

 

Předkladatel:  
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 

Dotčené územní samosprávné celky : odesláno s přílohou CD pod č. j.: 48801/ENV/11 

  

Dotčené obce s rozšířenou působností:  
Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 27 Jeseník 

Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Město Mohelnice, U brány 916/2, 789 85 Mohelnice 

Město Olomouc, Horní nám., 779 11 Olomouc 

Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov 

Město Přerov, Bratrská 709/34, 750 00 Přerov 

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk 

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 1 

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 1 

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 

 

Dotčené správní úřady:  

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 

11 Olomouc 

ČIŢP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc 

Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 410/25, 

771 00 Olomouc 

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Náměstí 2, 785 01 Libavá – Město Libavá 

Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava 1 

 

 

- zde - odesláno IS pod č. j.:48541/ENV/11 

OVSS VIII  Olomouc, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 

OVSS IX  Ostrava, Čs. Legií č. 5, 702 00 Ostrava 

odbor Evropské unie a politiky ţivotního prostředí 

odbor péče o krajinu 

odbor zvláště chráněných částí přírody 

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 

odbor ochrany horninového a půdního prostředí 

odbor odpadů 

odbor ochrany vod 



 

 

odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

odbor ochrany ovzduší 

odbor územních vazeb 

 

Na vědomí: 

Česká inspekce ţivotního prostředí, Na Břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město 

Zelený kruh, Lublaňská 18, 128 00 Praha 2 

RNDr. Ivo Staněk , DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 18000 Praha 8 

 

 
 

 

 


