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„Program Interreg Česko - Polsko 2021 – 2027“ – předložení návrhu 
koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví k vyjádření 

Vážená paní ředitelko, 

na základě dohody mezi českou a polskou stranou, tedy Řídicím orgánem programu 
„Program Interreg Česko - Polsko 2021 – 2021“ (dále také „program“) a Národním orgánem 
programu, a s přihlédnutím k ustanovením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (dále 
jen „směrnice SEA“) Vám Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad dle ustanovení 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů zasílá návrh 
programu včetně vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí a veřejné zdraví 
(tzv. environmental report dle čl. 5 směrnice SEA; dále jen „vyhodnocení SEA“), a to v českém 
i polském jazyce. 

Zároveň Vás žádáme o poskytnutí těchto dokumentů k vyjádření všem dotčeným orgánům 
na polském území v souladu s příslušnými právními předpisy Polské republiky a o zajištění 
zpřístupnění návrhu koncepce a vyhodnocení SEA polské veřejnosti rovněž k jejímu vyjádření. 

Souhrnné vyjádření polské strany k návrhu programu „Program Interreg Česko - Polsko  
2021 – 2027“ a k vyhodnocení SEA včetně všech obdržených vyjádření, a to vše přeložené 
do českého jazyka, zašlete Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 55 dnů 
od obdržení tohoto dopisu tak, jak bylo odsouhlaseno oběma stranami v rámci dohody 
mezi českým Řídicím orgánem a polským Národním orgánem programu. Vyjádření zašlete také 
elektronicky na e-mailovou adresu martina.samsulova@mzp.cz. 

 

S pozdravem 

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

podepsáno elektronicky 
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Přílohy 

- Kopie návrhu programu a kopie vyhodnocení SEA včetně jeho přílohy v polském jazyce 
(elektronicky) 

- Kopie návrhu programu a kopie vyhodnocení SEA včetně jeho přílohy v českém jazyce 
(elektronicky) 

 
Na vědomí 

- Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor států střední Evropy, Loretánské náměstí 5, 
118 00 Praha 1 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce, 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 
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