ODESÍLATEL:
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Rozdělovník

V Praze dne
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:

25. srpna 2017
MZP/2017/710/1662
Ing. Beránková Jančí
267 122 107

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
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 životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zasíláme k vyjádření návrh koncepce „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy
v Olomouckém kraji“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví (dále též jen „návrh koncepce“), jehož zpracování zajistil předkladatel
dle § 10e 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 možné do návrhu koncepce nahlížet, na úředních
deskách současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné
vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání
návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 25. 10. 2017.
Současně doporučujeme, aby s ohledem na možnost účasti široké veřejnosti veřejné
projednání probíhalo v odpoledních hodinách. Doba zveřejnění návrhu koncepce je
nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání
vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Toto
vyrozumění
zasílejte
elektronicky
na
emailovou
adresu:
Simona.Janci@mzp.cz.
Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále
upozorňujeme ve smyslu § 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu
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koncepce, zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví, Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, 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 předkladatel koncepce na své úřední desce.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP245K.

Příloha:
Návrh koncepce na CD

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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Rozdělovník k č. j.: MZP/2017/710/1662
Předkladatel koncepce a zpracovatel vyhodnocení SEA:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Mgr. Zdeněk Frélich
Kolářská 1
746 01 Opava
Dotčené územní samosprávné celky: odesláno s přílohou CD
Město Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice
Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 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 778/1b
784 01 Litovel
Město Mohelnice
U brány 916/2
789 85 Mohelnice
Statutární město Olomouc
Horní nám. 583
779 00 Olomouc
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
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Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 00 Přerov
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
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: odesláno s přílohou CD
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6
779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc
Tovární 41
772 00 Olomouc
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Náměstí 2
783 07 Město Libavá
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 1598/18
702 00 Ostrava
Odbory MŽP: obdrží VS pod ev. č.: ENV/2017/VS/2487
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 výkonu státní správy VIII
samostatné oddělení politiky a strategií životního prostředí
Na vědomí:
Česká inspekce životního 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
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní nám. 410/25
771 00 Olomouc
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