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Rozdělovník 
 
 

„Program Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027“ – 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 „Program Interreg Česko – Polsko 
2021 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
(dále jen „návrh koncepce“), jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e zákona. 

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 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění 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: Jan.Hejhal@mzp.cz. 

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu 
ustanovení § 10f odst. 6 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 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce. Konkrétní datum bude zveřejněno 
v Informačním systému SEA. 

V souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona příslušný úřad upouští od konání 
veřejného projednání. Rozhodl tak na základě předloženého návrhu koncepce, resp. zjištěných 
potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí, přičemž zohlednil především obecný charakter 
koncepce, který spočívá v popisu využití finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v programovém období 2021 – 2027. Jsou navrhovány pouze intervence, jejichž účelem 
je vytvořit podmínky pro naplňování cílů této koncepce, nikoliv rozhodovat o realizaci 
konkrétních investic. Podstatným důvodem pro rozhodnutí o upuštění od konání veřejného 
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projednání byla také skutečnost, že v rámci zjišťovacího řízení nebyla k oznámení předmětné 
koncepce ze strany veřejnosti uplatněna žádná vyjádření. 

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 MZP276K. 

 
 
 
 

Mgr. Evžen Doležal 
ředitel odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované 
prevence 

podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Předkladatel a zpracovatel oznámení koncepce: 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
- RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín 
- Integra Consulting s.r.o., Pobřezní 18/16, 186 00 Praha 8 

 
Dotčené územní samosprávné celky: 

- 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 

 

Dotčené orgány:   

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
- Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
- Český báňský úřad, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
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- 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 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice 

- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
- Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 
- Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 
- Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí 
- Újezdní úřad Libavá, Náměstí č. 2, 783 07 Město Libavá 

 

Odbory MŽP, zde: 

- odbor geologie 
- odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
- odbor energetiky a ochrany klimatu 
- odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
- odbor odpadů 
- odbor ochrany ovzduší 
- odbor ochrany vod 
- odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje 
- odbor výkonu státní správy V Liberec 
- odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové 
- odbor výkonu státní správy VIII Olomouc 
- odbor výkonu státní správy IX Ostrava 
- odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 
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