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„Aktualizace PRVKÚ Frýdlantska“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně 

vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 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 informaci o návrhu koncepce „Aktualizace PRVKÚ Frýdlantska“ včetně 

vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „návrh 

koncepce“), jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e zákona. 

Na základě předloženého návrhu koncepce, resp. charakteru a rozsahu koncepce, která 

představuje aktualizaci platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 

a rovněž obdržených vyjádření k oznámení koncepce ustanovuje příslušný úřad konání 

veřejného projednání. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 2. 8. 2021. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 

zákona 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. Doba zveřejnění informace o návrhu 

koncepce je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 

zákona o zaslání vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce 

v nejkratším možném termínu. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou 

adresu: Barbora.Ondrova@mzp.cz. 

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu 

ustanovení § 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu koncepce 

a 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 ustanovením 

§ 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce. 
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Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze 

nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea 

pod kódem koncepce MZP254K. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované 

prevence 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

Rozdělovník 

Předkladatel koncepce a zpracovatel vyhodnocení: 

- Frýdlantská vodárenská, a. s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant 

- Sweco Hydroprojekt, a. s., Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Dotčené územní samosprávné celky: 

- Liberecký kraj, hejtman , U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

- Město Frýdlant, starosta, T. G. Masaryka  37, 464 13 Frýdlant 

- Obec Bílý Potok, č. p. 337, 463 62 Hejnice 

- Obec Bulovka, starosta, Bulovka  101, 464 01 Frýdlant 

- Obec Černousy, starosta, Černousy 72, 463 73 Černousy 

- Obec Dětřichov, starosta, Dětřichov  2, 464 01 Frýdlant v Čechách 

- Obec Dolní Řasnice, č. p. 153, 464 01 Frýdlant 

- Obec Habartice, starosta, Habartice 191, 463 73 Habartice u Frýdlantu 

- Město Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice 

- Obec Heřmanice, starosta, Heřmanice  2, 464 01 Frýdlant 

- Obec Horní Řasnice, č. p. 230, 464 01 Frýdlant v Čechách 

- Obec Jindřichovice pod Smrkem, č. p. 245, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 

- Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant v Čechách 

- Obec Kunratice, starosta, Kunratice  158, 464 01 Frýdlant v Čechách 

- Obec Lázně Libverda, č. p. 16, 463 62 Hejnice 
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- Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

- Obec Pertoltice, starosta, Pertoltice 59, 463 73 Habartice 

- Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava 

- Obec Višňová, starosta, Višňová 184, 464 01 Frýdlant 

- Obec Mníšek, Oldřichovská 185, 463 31 Chrastava 

- Obec Nová Ves, č. p. 213, 463 31 Chrastava 

Dotčené orgány: 

- Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 

461 80 Liberec 2 

- Městský úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

- Magistrát města Liberce, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, Třída 1. máje 858/26, 

460 01 Liberec 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31 

Liberec 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. máje 858/26, 

P.O. BOX 16, 460 01 Liberec 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 

460 01 Liberec 1 

Odbory MŽP, zde: 

- odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje 

- odbor výkonu státní správy V 

- odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

- odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

- odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

- odbor geologie 

- odbor odpadů 

- odbor ochrany vod 

- odbor energetiky a ochrany klimatu 

- odbor ochrany ovzduší 
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