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ODESÍLATEL: 
 
Mgr. Evžen Doležal 
ředitel odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence  
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10

 
 
ADRESÁT: 
 
 
 
Rozdělovník

 
 

V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 

3. února 2016 
5694/ENV/16 

Ing. Říčan 
267 122 486 

 
 
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 
„Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015“ 
 

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 „Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015“ (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 Libereckého 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: jan.rican@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 
Libereckého kraje. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo sdělení, 
zda je nutné koncepci dále posuzovat dle uvedeného zákona, tj. zda koncepce může 
mít významný vliv na životní prostředí, a pokud ano, pak také 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. 

 
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA  

na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce  
pod kódem koncepce MZP238K. 

 

 
 
Příloha: 

Oznámení koncepce na CD 
 

 
 

Mgr. Evžen Doležal v. r. 
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Rozdělovník k čj.: 5694/ENV/15 
 

Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení: 
 
Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2 
 
ENVIROS, s.r.o. 
Dykova 10 
100 00 Praha 10 
 
Dotčené územní samosprávné celky: odesláno s přílohou CD pod č. j. 7960/ENV/15 
 
Liberecký kraj 
hejtman 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 19 
467 51 Jablonec nad Nisou 
 
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 
460 59 Liberec 1 
 
Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1 
470 01 Česká Lípa 
 
Město Frýdlant 
T. G. Masaryka 37 
464 01 Frýdlant 
 
Město Jilemnice 
Masarykovo náměstí 82 
514 01 Jilemnice 
 
Město Nový Bor 
nám. Míru 1 
473 01 Nový Bor 
 
Město Semily 
Husova 82 
513 01 Semily 
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Město Tanvald 
Palackého 359 
468 41 Tanvald 
 
Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335 
511 22 Turnov 
 
Město Železný Brod 
náměstí 3. května 1 
468 22 Železný Brod  
 
Dotčené správní úřady: odesláno s přílohou CD pod č. j. 7960/ENV/16 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 – Chodov 
 
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec 
Třída 1. máje 858/26 
460 01 Liberec 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
Husova 64 
460 31 Liberec 1 
 
Krajský úřad Libereckého kraje 
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 
Krajský úřad Libereckého kraje 
odbor zemědělství a životního prostředí 
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
Třída 1. máje 858/26 
460 01 Liberec 
 
Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3 
543 11 Vrchlabí 
 
Odbory MŽP: obdrží VS pod č. j.: 7987/ENV/16 
 
odbor výkonu státní správy V  
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 



 
 

 
5/5 
 
 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, IDDS: 9gsaax4, www.mzp.cz,  
info@mzp.cz 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
odbor odpadů 
odbor ochrany vod 
odbor energetiky a ochrany klimatu 
odbor ochrany ovzduší 
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 Liberci 
Jablonecká 642/23 
460 01 Liberec 1 
 


