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Váš dopis zna ky:                            Naše zna ka: Vy izuje:    PRAHA: 
 64449/ENV/12 Ing. Hejhal/l.2730                       3. 8. 2012 
   
 
 

        V c: PosuzovÆní vliv  na �ivotní prost edí podle zÆkona . 100/2001 Sb., 
o posuzovÆní vliv  na �ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zÆkon , 
ve zn ní pozd j�ích p edpis  � zahÆjení zji� ovacího ízení ke koncepci 
�Integrovaný krajský program sni�ovÆní emisí a zlep�ení kvality ovzdu�í na œzemí 
St edo eskØho kraje� 
 

Jako p íslušný ú ad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona . 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon  
o posuzování vliv  na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis , zasíláme oznámení 
koncepce �Integrovaný krajský program sni�ovÆní emisí a zlep�ení kvality ovzdu�í na 
œzemí St edo eskØho kraje� (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle p ílohy 
. 7 cit. zákona a sd lujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjiš ovacímu ízení podle 

§ 10d zákona o posuzování vliv  na životní prost edí. 
 

Dot enØ œzemní samosprÆvnØ celky �ÆdÆme ve smyslu § 16 odst. 3 zÆkona 
o posuzovÆní vliv  na �ivotní prost edí neprodlen  o zve ejn ní informace o oznÆmení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na ú edních deskách 
a nejmén  ješt  jedním v dot eném území obvyklým zp sobem (v místním tisku, rozhlase, 
zpráva TK apod.) sou asn  s upozorn ním, že každý m že Ministerstvu �ivotního 
prost edí, odboru posuzovÆní vliv  na �ivotní prost edí a integrovanØ prevence zaslat 
svØ písemnØ vyjÆd ení k oznÆmení koncepce do 20 dn  ode dne zve ejn ní informace 
o oznÆmení koncepce na œ ední desce kraje. Doba zve ejn ní je nejmén  15 dn ,  
ale doporu ujeme prodloužit lh tu pro zve ejn ní o dalších 15 dn . Zárove  žádáme 
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vliv  na životní prost edí o zaslání vyrozum ní 
o dni vyv šení informace. Vyrozum ní je možno zaslat elektronicky na emailovou adresu: 
jan.hejhal@mzp.cz. 
 

Dále žádáme dot ené územní samosprávné celky a dot ené správní ú ady ve smyslu 
§ 10c odst. 3 zákona o posuzování vliv  na životní prost edí o zaslání písemného vyjád ení 
k oznámení koncepce Ministerstvu životního prost edí, odboru posuzování vliv  na životní 
prost edí a integrované prevence, a to nejpozd ji do 20 dn  ode dne zve ejn ní oznÆmení 
koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vliv  na životní prost edí. Sou asn  
žádáme, aby vyjád ení obsahovalo i doporu ení:  
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1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prost edí 
a jejich parametry, vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví by se m lo 
vyhodnocení zejména zam it. 

 
2. Zda p icházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cíl  koncepce, lišící  

se svými vlivy na životní prost edí, které by m ly být p edm tem vyhodnocení 
a posouzení. 

 
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informa ním systému SEA  

na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce 
MZP140K. 
 

Pozn.: Tento dopis v písemné podob  obdrží dot ený kraj, dot ené obce s rozší enou 
p sobností a dot ené správní ú ady. Ostatní dot ené obce obdrží tento dopis prost ednictvím 
emailu. 

 
Oznámení koncepce na CD obdrží dot ený kraj, dot ené obce s rozší enou p sobností 

a dot ené správní ú ady. Ostatní dot ené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit 
prost ednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozší enou p sobností.  

 
Pro dot ené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování 

vliv  na ŽP a integrované prevence, kancelá  . 715, Vršovická 65, 100 10  Praha 10. 
 
 
P íloha: 

Oznámení koncepce na CD 

 

 

 
 
 Ing. Jaroslava HONOV`, v. r. 
                                                                                                     editelka odboru  

                                                                                 posuzování vliv  na životní prost edí 
a integrované prevence 
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Rozd lovník k . j.: 64449/ENV/12 

P edkladatel koncepce:  

St edo eský kraj, Ing. Miloš Petera, nám stek hejtmana pro oblast životního prost edí 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zpracovatel oznÆmení koncepce: 

ATEM – Ateliér ekologických model , s. r. o., Hvož anská 3/2053, 148 01 Praha 4 

Dot enØ œzemní samosprÆvnØ celky: odesláno s p ílohou CD pod . j.: 66782/ENV/12 

St edo eský kraj, hejtman, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Dot ené obce s rozší enou p sobností: 

M sto Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov 

M sto Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 

M sto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

M sto áslav, nám stí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 áslav 

M sto ernošice, Riegrova 1209, 252 28 ernošice 

M sto eský Brod, Husovo nám. 70, 282 24 eský Brod 

M sto Dob íš, Mírové nám. 119, 263 01 Dob íš 

M sto Ho ovice, Palackého nám. 2, 268 01 Ho ovice 

M sto Kladno, nám stí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

M sto Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 

M sto Kutná Hora, Havlí kovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora 

M sto Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

M sto Lysá nad Labem, Husovo nám stí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

M sto M lník, nám stí Míru 1, 276 01 M lník 

M sto Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 

M sto Mnichovo Hradišt , Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradišt  

M sto Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

M sto Nymburk, nám stí P emyslovc  163, 288 28 Nymburk 

M sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I, 290 31 Pod brady 

M sto P íbram, Tyršova 108, 261 01 P íbram 

M sto Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník 

M sto í any, Masarykovo nám. 53, 251 01 í any 

M sto Sedl any, nám. T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedl any 

M sto Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný 
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M sto Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 

M sto Votice, Komenského nám stí 700, 259 17 Votice 

Dot enØ sprÆvní œ ady: odesláno s p ílohou CD pod . j.: 66782/ENV/12 

Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Krajská hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,  
128 01 Praha 2 

eská inspekce životního prost edí, OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6 

Národní památkový ústav – územní odborné pracovišt  st edních ech v Praze, Sabinova 5, 
130 00 Praha 3 

Obvodní bá ský ú ad pro území Hlavního m sta Prahy a kraje St edo eského, Kozí 4,  
P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1 

Újezdní ú ad vojenského újezdu Brdy, Brdy 1, 262 23 Jince 

Správa chrán né krajinné oblasti Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Lou ovice pod Blaníkem 

Správa chrán né krajinné oblasti Koko ínsko, eská 149, 276 01 M lník 

Správa chrán né krajinné oblasti K ivoklátsko, Zbe no 5, 270 24 Zbe no 

Správa chrán né krajinné oblasti eský kras, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn 

Správa chrán né krajinné oblasti eský ráj, Antonína Dvo áka 294, 511 01 Turnov 

Odbory M�P:  obdrží IS pod . j.: 66789/ENV/12 

odbor výkonu státní správy I, Koda ská 46/1441, 100 10 Praha 10 

odbor odpad  

odbor ochrany vod 

odbor ochrany ovzduší 

odbor obecné ochrany p írody a krajiny 

odbor zvláštní územní ochrany p írody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace evropských p edpis  

odbor geologie 

odbor energetiky a ochrany klimatu  

odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

samostatné odd lení strategie a politiky životního prost edí 

 

Na v domí:      

Zelený kruh, Lubla ská 18, 120 00 Praha 2 

eská inspekce životního prost edí, Na B ehu 267, 190 00 Praha 9 – Vyso any 

eský bá ský ú ad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 – Staré M sto 

Agentura ochrany p írody a krajiny R, Kaplanova 1931, 148 00 Praha 11 – Chodov 


