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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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)
Identifikační údaje:
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města Mostu – DOPRAVA
Charakter:
Integrovaný plán rozvoje města Mostu – DOPRAVA (dále jen IPRM Doprava) je zaměřen
na téma modernizace městského hromadné dopravy, na řešení rozvoje dopravní
obslužnosti, jde o ucelený integrovaný projekt rozvoje dopravní obslužnosti zaměřený
na modernizaci a rekonstrukci potřebného technického zázemí a rozvoj souvisejících služeb.
Nezanedbatelným efektem projektu je zlepšování dostupnosti veřejné dopravy i
pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany). Hlavním cílem IPRM
Doprava je „Modernizace městské hromadné dopravy ve městě Most – zvýšení bezpečnosti,
dostupnosti a atraktivity veřejné dopravy“. Naplnění hlavního cíle IPRM Doprava přinese
výrazné zlepšení v následujících oblastech – snížení podílu individuální osobní dopravy,
zkvalitnění vnitřního propojení města, zajištění snadných a rychlých přestupů mezi linkami,
lepší plánování dopravy, zlepšení veřejné dopravy i pro občany se sníženou pohyblivostí
či jiným zdravotním postižením. K dosažení hlavního cíle budou sloužit specifické cíle:
1. Modernizace vozového parku
2. Zvýšení bezpečnosti MHD
3. Dostupnost a atraktivita MHD
4. Efektivní management
Vymezení dotčeného území:
Kraj: Ústecký
Obec: Město Most
Návrhové období:

2011 – 2014
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Závěr:
Koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Mostu – DOPRAVA“ oznamovatele Statutárního
města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most, je koncepcí podle § 10a zákona. Proto bylo dle §
10d citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
koncepce bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení
provedeného podle § 10d citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že
koncepce
„Integrovaný plán rozvoje města Mostu – DOPRAVA“
nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzována podle citovaného
zákona.
Odůvodnění:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 10d a podle kritérií přílohy č. 8
citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný úřad k závěru,
že koncepce nebude mít významný vliv na životní prostředí.
V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující
vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (24. 2. 2011) – nemá připomínky
k předložené koncepci
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (8. 3. 2011) –
nemá z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství žádné
připomínky a nepožaduje předloženou koncepci dále posuzovat procesem SEA.
Rada ÚK (16. 3. 2011) – Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu
zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy do závěru
zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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