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Věc: Posuzování vlivů na životníprostředí podle zákona č. lh0,na0ú Sb.,

o po§uzování vlivŮ na životníprostředí a o změně některych souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů - zaháiení ziišťovacíhořízení ke koncepci ..Národní plán
povodí Labe"

Jako příslušnýúřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona ě. l00i2001 Sb.,
vlivů na životníprostředí a o změně některych souvisejících zákonů (zákon

o posuzování

o posuzování vlivŮ na životníprostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů, zasíláme oznámení
koncepce ,,D{árodní plán povodí Latre" (dále téžjen ,,oznámení koncepce") zpracované
podle přílohy č.7 cit. zákona a sdělujeme Viám, že tata koncepce bude podrobena
zjiŠťovacímníízenípodle
§ 10d zákona o posuzování vlivů na životníprostředí.
DotČenéúzemnísamosprávné cetky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
vlivŮ na Životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o toín, kdy a kde je možnédo oznámení koncepce nahlížetna úředních deskách
a nejméně jeŠtějedním v dotčenémúzemíobvyklým způsobenr (v místnímtisku, rozhlase,
zPtáva CTK apod.) současně s upozorněním, že každý můžeMinisterstvu životního
ProstředÍ, odboru posuzování vlivů na životníprostředí a integrované prevence zaslat
své písemnévyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnŮ, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších15 dnů. Zároveňžáďáme
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životníprostředí o zaslání
vYrozumění o dni vyvěŠeníinformace na úřednídesce. Toto vyrozumění můžeb5,t zasláno
o posuzování

elektronicky na emailovou adresu : Jan.Rican@ mzp.cz.

Dále Žádéme dotčenéúzemnísamosprárrné celky a dotčenésprávní úřady ve smyslu
§ 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí azas!ání písemnéhovyjádření
k oznámení koncepce Ministerstvu životníhoprostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, a.to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení
koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životníprosředí, tedy ode dne,
kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce posledního kraje. Současně žádálme, aby
vyjádření obsahovalo i doporučení:
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1. Na které aspekty zptacovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí
a jejich parametry, vlivy na životníprosďedí a veřejné zdraví by se mělo
r,yh odn

o c

en

í zejména zaměíit.

2. Zda

přichŽnejí v úvahu varianty (altematir.y) dosaženícílůkoncepce, lišící
se sými vlivy na životníprostředí, které by měly b}t předmětem r,yhodnocení
a posouzení.

Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle § 45i
zákona Č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů, podle
nichŽ nelze vyloučit význwnné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany
konkrétních ewopsky významných lokalit a ptačíchoblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy
specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit qimamné negativní vlivy, mělo by bYt
ve vy,j ádření uvedeno zqména následuj ící:
1.

Náwh na případné zptacování variant (např. jejich negativní či pozitirmí lymezení,
tj. navrhnout, jaké limi§ nebo územíby nerněla realizace koncepce překročit
nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).

2. Dalšípožadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky wýznamné
lokali§ nebo ptačíoblasti (bližšípožadavky na obsah a rozsah posouzení,
resp. upozorněnÍ, co by nemělo bý opomenuto vzhledem ke konkrétnílokalitě).

Do omámení koncepce lze také nahlédnout v Informačnímsystému SEA
na internetových stránkách hftpJ/poftal-cenia.czJeiasealviedSEAl00_koncepce pod kódern
MZPl94K.

Pozn.: Tento dopis v písemnépodobě obdržídotčenékraje, dotčenéobce s rozšířenou
pŮsobností a dotčenésprávní Úřady. Ostatní dotčenéobce obdňí tento dopis prastřednictvím
emailu.

Oznámení koncepce na CD obdržídotčenékraje, dotčenéobce s rozšířenou působností
a dotČenésPrávní uřady. Ostatní dotčenéobce se mohou s oznómením koncepce seznámit

prostřednictvím internetu nebo v prostoróch obce s rozšířenou pŮsobností.

Pro dotčenéodbory UrZr ie omámení lroncepce kdispozici ng MŽP, odboru posuzování vlivů
na ZP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovie]mó5, t00 I0 Praha ]0.
Příloha:
Oznámení koncepce na CD
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Ing. Petr

SLEZÁK v. r.

pověřen dočasným zastupováním
při qýkonu činnostíředitele odboru
posuzování vlivů na životníprostředí
a integrované prevence

