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E-mail: Barbora.Benkova@mzp.cz  

 

 

Rozdělovník  

 

 

 

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 „Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+“ 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 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 (dále jen „zákon“) 

zasíláme informaci o oznámení koncepce „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“ (dále jen 

„oznámení koncepce“) zpracovaném podle přílohy č. 7 k zákonu a sdělujeme Vám, že tato 

koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10d zákona. 

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

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 posledního dotčeného kraje. 

Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA. Doba zveřejnění je nejméně 

15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění 

o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou 

adresu: Barbora.Benkova@mzp.cz. 

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu 

ustanovení § 10c odst. 3 zákona 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 ode dne zveřejnění oznámení 

koncepce podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona, tedy ode dne, kdy bude informace 

o oznámení koncepce zveřejněna na úřední desce posledního dotčeného 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. 
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Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle ustanovení § 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 nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP262K. 

 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

 

 

 

 

 

v z. Ing. Petr Slezák 

zástupce ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník 

 

Předkladatel koncepce: 

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

- Hlavní město Praha, primátorka, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 

- Jihočeský kraj, hejtmanka, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

- Jihomoravský kraj, hejtman, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

- Karlovarský kraj, hejtmanka, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary 

- Královéhradecký kraj, hejtman, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

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

- Moravskoslezský kraj, hejtman, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

- Olomoucký kraj, hejtman, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

- Pardubický kraj, hejtman, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

- Plzeňský kraj, hejtman, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

- Středočeský kraj, hejtmanka, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

- Ústecký kraj, hejtman, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

- Kraj Vysočina, hejtman, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

- Zlínský kraj, hejtman, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

 

Dotčené orgány:   

- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

- Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 

˗ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

˗ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 

449/3, 601 82 Brno 

˗ Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 

360 01 Karlovy Vary 

˗ Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 

náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

˗ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 

Liberec 2 

˗ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 

702 18 Ostrava 

˗ Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc 
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˗ Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 

125, 532 11 Pardubice 

˗ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

˗ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 

150 21 Praha 5 

˗ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem 

˗ Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

˗ Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 

761 90 Zlín 

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

- Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 54, 407 46 Krásná Lípa 

- Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí 

- Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo 

- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

- Újezdní úřad Boletice, Boletice 3, 382 21 Kájov 

- Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov 

- Újezdní úřad Hradiště, 1. Máje 3, 360 06 Karlovy Vary 

- Újezdní úřad Libavá, Náměstí č. 2, 783 07 Město Libavá 

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

- Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 

 

Odbory MŽP: obdrží VS pod ev. č.: ENV/2018/VS/10614 

˗ odbor výkonu státní správy I – IX  

˗ odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

˗ odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

˗ odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

˗ odbor odpadů 

˗ odbor ochrany vod 

˗ odbor ochrany ovzduší 

˗ samostatné oddělení politiky a strategií životního prostředí 
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