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Mgr. Evžen Doležal
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Vršovická 65
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Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:

13. září 2017
MZP/2017/710/1468
Mgr. Šamšulová
267 122 664

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 – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021“
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c 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 zasíláme oznámení
koncepce „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021“ (dále též jen „oznámení
koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 k cit. zákonu a sdělujeme Vám, že tato
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení 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 oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
koncepce na úřední desce Jihomoravského kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění
zasílejte elektronicky na emailovou adresu: Martina.Samsulova@mzp.cz.
Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme
ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na možnost zaslání
písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů
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ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce
Jihomoravského kraje. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo
i doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního
prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící
se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení
a posouzení.
Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty
ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, nebo je předpokládají,
tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádření uvedeno zejména následující:
1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní
vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce
překročit, nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).
2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě).

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na
internetových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
pod kódem koncepce MZP252K.

Příloha:
Oznámení koncepce na CD

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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Rozdělovník k č. j.: MZP/2017/710/1468
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení koncepce:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Amec Foster Wheeler s.r.o.
Křenová 58
602 00 Brno
Dotčené územní samosprávné celky: odesláno s přílohou CD
Jihomoravský kraj, hejtman
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
Město Blansko
nám. Svobody 3
678 24 Blansko
Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Město Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
Město Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 Hustopeče
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Město Ivančice
Palackého nám. 6
664 91 Ivančice
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
Město Kyjov
Masarykovo nám. 30
697 22 Kyjov
Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
Město Moravský Krumlov
Klášterní nám. 125
672 11 Moravský Krumlov
Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
Město Šlapanice
Masarykovo nám. 7
664 51 Šlapanice
Město Tišnov
Náměstí Míru 111
666 19 Tišnov
Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
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Město Vyškov
Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo
Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
Dotčené správní úřady: odesláno s přílohou CD
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava
Kotlářská 51
602 00 Brno
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 1581/5
669 01 Znojmo
ČIŽP OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
Újezdní úřad vojenského újezdu Březina
Víta Nejedlého 692
682 03 Vyškov
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 1847/4
602 00 Brno
Obvodní báňský úřad v Brně
Cejl 13
601 42 Brno
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Odbory MŽP: obdrží VS pod č. j.: ENV/2017/VS/1991
odbor výkonu státní správy VII
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
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 Brně
nám. Svobody 8
601 54 Brno
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