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Věc: Posuzování vlivů koncepce "Integrovaný krajský program smzovam emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání závěru ziišt'ovacího
řízení podle §10d

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení změny koncepce "Integrovaný
krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského
kraje" bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § lOd zákona Č. 10012001 Sb., o po uzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých ouvi ejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon"). Na základě oznámení změny koncepce, pí emných vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územních amosprávných celků vydal příslušný úřad
závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze za íláme.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.3 zákona
neprodleně o zveřejnění závěru zjišt'ovacího řízení na úředních de kách a nejméně je tě
jedním v dotčeném území obvyklým způ obem (v mí tním ti ku rozhla e, zpráva ČTK
apod.). Doba zveřejněni je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v ouladu s ustanovením § 16
odst. 4 citovaného zákona o zaslání pí emného vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení. Vyrozumění je možné zaslat i elektronicky na emailovou adreso:
jan.hejhal@mzp.cz.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním ystému SEA
na internetových tránkách http://eia.cenia.czlea/koncepce/preWed.php kód koncepce
MZP140K.

Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj, dotčené obce
s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis
e-mailem.

Příloha:

závěr zjišťovacího řízení

Ing. Jaroslava HO OVÁ, v. r.
ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

TEL:
26712 111I

ČNB Praha I
č.ú.7628-001/0710

IČ:
00164 801

fax:
267310 443

,


