
Dobrý den,  
 

jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zasíláme k vyjádření návrh koncepce 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na 

životní prostředí  a veřejné zdraví (dále jen „návrh koncepce“), jejíž zpracování zajistil předkladatel 

podle § 10e zákona.  
 

Žádáme Vás tímto 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. Pokud nemáte vytvořený vzorový 

formulář pro zveřejňování tohoto typu informací, stačí vyvěsit první stránku přiloženého dopisu. Doba 

zveřejnění návrhu koncepce je nejméně 15 dnů.  
 

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění 

informace o návrhu koncepce na e-mailovou adresu zuzana.pleskova@mzp.cz.  
 

Dále Vás žádáme ve smyslu § 10f odst. 5 zákona o zaslání vyjádření k návrhu koncepce, zejména k 

vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu nejpozději 

do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.  
 

Informace o termínu veřejného projednání uveřejněna v Informačním systému SEA 

(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP147K), kde je rovněž k dispozici ke stažení text návrhu 

koncepce a text vyhodnocení vlivů na ŽP.  
 

Povinnost zveřejnit informaci o zveřejnění návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP 

připadá všem dotčeným územně samosprávným celkům, tedy všem obcím na území Ústeckého kraje.  
 

Děkuji, s pozdravem  
 

Mgr. Zuzana Plešková 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 
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