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Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Plán udržitelné mobility města Zlína pro rok 2035“
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako místně
a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon o posuzování vlivů na ŽP“), obdržel dne 10. května 2022 oznámení koncepce „Plán udržitelné
mobility města Zlína pro rok 2035“; předkladatel koncepce Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ: 00283924.
Krajský úřad tímto informuje, že na základě obdrženého oznámení koncepce ve výše uvedené věci je
zahájeno zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na ŽP.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ustanovení § 10c odst. 2 zákona v příloze oznámení koncepce dotčeným
orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Krajský úřad upozorňuje dotčené územní
samosprávné celky na povinnost dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona zveřejnit informaci o obdrženém
oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své
úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené územní samosprávné celky žádáme v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední
desce
Do oznámení koncepce lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje (kanc. č. 1133). Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny na webových stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce kód koncepce ZLK023K.
Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (od 17. května
2022) může každý ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP k dané koncepci zasílat
svá písemná vyjádření, a to na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Obdržená vyjádření budou podkladem k provedení
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP.
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Příloha (datovou schránkou) - oznámení koncepce
Dotčené územní samosprávné celky:



Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zde
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín – předkladatel

Dotčené správní úřady:









Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Magistrát města Zlína, odbor kultury a památkové péče, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Krajská hygienická stanice ZK se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 761 01
Kroměříž

Dále obdrží:


RADDIT consulting s. r. o. – zpracovatel oznámení koncepce
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