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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu
koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Jako příslušný úřad k zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí Vám na
základě § 14a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2001/42/ES, zasíláme v anglickém jazyce návrh koncepce „Dopravní
sektorové strategie 2. fáze“ včetně vybraných kapitol vyhodnocení vlivů této koncepce na
životní prostředí (dále jen „návrh koncepce“) a žádáme Vás o vyjádření, zda si přejete
účast na konzultacích k výše uvedenému návrhu koncepce.
Dopravní sektorové strategie 2. fáze jsou zpracovávány pro celé území České republiky.
Údaje o možných přeshraničních vlivech jsou uvedeny v kapitole 3.1.4 a kapitole 4.3 anglické
verze vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V případě realizace navrhovaných staveb pro splavnění Labe lze očekávat přeshraniční
vlivy na ekosystém toku Labe na území Spolkové republiky Německo. Tyto vlivy jsou však
řešeny samostatným procesem EIA mimo rámec Dopravních sektorových strategií 2. fáze
v návaznosti na postup přípravy konkrétního řešení. U dalších staveb lokalizovaných
v příhraničních oblastech či přímo navazujících na mezinárodní dopravní cesty může
v konkrétních případech dojít k dotčení území sousedních států. Tyto potenciální vlivy jsou
standardně řešeny v rámci přeshraničního hodnocení konkrétních staveb v rámci procesu EIA.
Informace o návrhu koncepce „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ včetně vyhodnocení
vlivů na životní prostředí je v současné době zveřejňována na úředních deskách dotčených
územních samosprávných celků České republiky. Zároveň je možno do návrhu koncepce
v českém jazyce nahlédnout v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP129K
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php).
Vaše vyjádření k návrhu koncepce „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ včetně
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí, především, zda se chcete zúčastnit
konzultací, očekáváme nejpozději do 26. 7. 2013. Toto vyjádření zašlete také na adresu
veronika.simova@mzp.cz.
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