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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení
zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025
– Aktualizace č. 5“
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
úřad dle ust. § 22 písm. b) 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) Vám zasílá dle ust. § 10c odst. 2 zákona
informaci o oznámení koncepce „Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025
– Aktualizace č. 5“ zpracované podle přílohy č. 7 zákona. Dále Vám sděluje, že tato
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ust. § 10d zákona.
Předkladatel koncepce Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.
Zpracovatel oznámení koncepce Ing. Jitka Hořtová, Město Vlašim, Jana Masaryka 302,
258 01 Vlašim (oznámení nebylo zpracováno držitelem autorizace MŽP podle § 19 zákona).
Předmětem koncepce je Program rozvoje Města Vlašimi na období let 2015 – 2025
Aktualizace č. 5, který představuje souhrnnou koncepci všestranného rozvoje území města
Vlašimi v návrhovém období. Po schválení aktualizace Zastupitelstvem města Vlašimi
se stane programovým dokumentem města s vazbou na rozpočtový výhled a územní plán.
Program bude možné aktualizovat dle postupu navrženého v implementační části.
Jedná se nástroj řízení rozvoje obce. Program formuluje představy o budoucnosti obce
s výhledem až do roku 2025 a jsou v něm navrženy způsoby, jak jich dosáhnout. V Programu
jsou identifikovány strategické cíle dílčích oblastí rozvoje města i konkrétní opatření
a aktivity, které by měly být, pokud to bude možné, v návrhovém období realizovány. Řada
aktivit a záměrů definovaných programem podléhá získání externích zdrojů – dotací. U řady
aktivit bude město figurovat jako partner nebo spolurealizátor (to se týká např. velkých
dopravních akcí).
Středočeský kraj a město Vlašim (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet vyvěšením na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené
územní samosprávné celky písemně vyrozumí o datu vyvěšení této informace zdejší
úřad, a to v nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail:
hanuskova@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu
§ 10c odst. 2 zákona o zaslání vyjádření k oznámení koncepce zdejšímu úřadu nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce, tj. do 3. 7. 2022.
Informace je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu ode dne 13. 6. 2022 a dále
na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredoceky.cz, a rovněž
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spolu s textem oznámení v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/sea pod kódem STC027K.
S odvoláním na znění ust. § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření
k oznámení koncepce zdejšímu úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné koncepci posoudit dle zákona.
V případě požadavku posuzování koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení,
na které oblasti vlivů na životní prostředí má být ve vyhodnocení koncepce kladen zvýšený
důraz.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Mgr. Jana Říhová
odborný referent na úseku životního
prostředí
Rozdělovník k č. j.: 072862/2022/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Dotčené orgány:
3. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
4. Městský úřad Vlašim - OŽP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
5. KHS Středočeského kraje - úz. prac. Benešov, Černoleská 2053, 256 55 Benešov
6. ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
7. Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Stř., Kozí 4/478, 110 01 Praha
Předkladatel:
8. Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Na vědomí:
9. Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
10. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
11. Zpracovatel oznámení Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

