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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:
„Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“
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), v platném znění (dále též „zákon“) zasíláme
informaci o oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“ (dále též
„oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato
koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona 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
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství zaslat své
písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina. Konkrétní datum bude zveřejněno
v
Informačním
systému
SEA
na
internetových
stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce VYS024K. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zasílejte
elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr-vysocina.cz.
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Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu § 10c
odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému
úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce podle § 16 odst. 2 zákona, tedy ode
dne, kdy bude informace o oznámení koncepce zveřejněna na úřední desce Kraje Vysočina.
Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i 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 včetně jeho příloh lze nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem
koncepce VYS024K.

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník (datovou schránkou):
Předkladatel koncepce:
1. Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina – zde
Obce:
3. Bílý Kámen
4. Cejle
5. Cerekvička-Rosice
6. Čížov
7. Dvorce
8. Hubenov
9. Hybrálec
10. Jamné
11. Ježená
12. Statutární město Jihlava
13. Kostelec
14. Luka nad Jihlavou
15. Malý Beranov
16. Měšín
17. Mirošov
18. Plandry
19. Puklice
20. Rančířov
21. Rantířov
22. Smrčná
23. Střítež
24. Velký Beranov
25. Vílanec
26. Vyskytná nad Jihlavou
Dotčené správní úřady:
27. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11 – Chodov
28. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
29. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
30. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587
33 Jihlava
31. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26,
460 01 Liberec
Na vědomí:
32. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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