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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
100/2001 Sb., ve znem
pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí
č.

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f odst. 2 zákona Č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní pro tředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zasíláme k vyjádření návrh koncepce "Program
rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 2018" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostre 1 a verejne zdrav) (dále jen "návrh koncepce"), jejíž zpracování zajistil předkladatel
podle § 10e zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné
do návrhu koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním,
že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne
konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve
než 5. I. 2015. Současně doporučujeme, aby veřejné projednání probíhalo v odpoledních
hodinách. Doba zveřejnění návrhu koncepce je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit
lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona
o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění návrhu koncepce v nejkratším možném
termínu. Toto vyrozumění může být zasláno také elektronicky na emailovou adresu:
Simona.J anci @mzp.cz.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 10f od t. 5 zákona o zaslání vyjádření
k návrhu koncepce, zejména
k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní pro tředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu
nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.
Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f
odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způ obem (např. v tisku).
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
tránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detaiUSEA_MZPI86K.
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