odbor výkonu státní správy II
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Mi nisterstvo

Mánesova 1B03/3a
37o 01 ČeskéBudějovice

životníhoprostředí

ČeskéBudějovice dne 2. května 2019
Č. 1' : l'4ZP / 2o19l5 1 0/595
Sp. zn. : ZN/MZP/2OL9 /5IO/208
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr' Jakub Honetschláger

].

Dle rozdělovníku

Tel.:767 I222O7

E-mail : Jakub. Honelschlager@rnzp.cz

Posuzování vlivů na životníprostředí podle zákona č. 1oo/2oo1 sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souviseiícíchzákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,'zákon") - zaháiení ziištbvacího řízení k
záměru zařazenému v kategorii I
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný úřad podle $ 21 písm. c)

zákona,Vámvsouladus$6odst'7zákonazasíláinformaci ooznámení záměru,,v433/a33_zdvojení
vedení", které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento zámér bude podroben
zjišťovacímuřízenípodle $7 zákona'

Dotčenéúzemnísamosprávné celky podle $ 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o
oznámení a o tom, kdy a kde je možnédo oznámení nahlížetna úředních deskách současně s
upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčenéorgány a dotčenéúzemnísamosprávné celky mohou

zaslat své písemnévyjádření k oznámení příslušnémuúřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení na úředních deskách dotčených krajů. Doba zveřejnění je dle ustanovení $ 16 odst. 2 zákona
nejméně 15 dnů' Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčenéúzemnísamosprávné celky vyrozumí
elektroníckou datovou nebo e.mailovou zprávou fiakub.honetschlager@mzp'cz), příp. písemně, příslušný
úřad o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratšímmožnémtermínu.

Dále žádáme dotčenéÚzemní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčenéorgány Ve smyslu

$ 6 odst. 8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace
o oznámení na úředních deskách dotčených kraiů' vzhledem k tomu, že záměr bude posuzován dle $ 4 odst.
1písm. a)zákona (záměry posuzované vždy), uvítáme ve vyjádřeníVaše doporučení'na které oblasti vlivů
záměru na životníprostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životníprostředí kladen
zvýšený důraz (v souladu s $ 7 odst. 1 zákona)' Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky

a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve
vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návaznářízení a povinnosti z nich vyplývající.
oznámení záměru ,,v433/833 - zdvojení vedenl' je dostupné v Informačním systému EIA na internetových
stránkách cENIA, česká informační agentura životníhoprostředí (http://www.cenia.czleia) a na stránkách
Ministerstva životníhoprostředí (http://www 'mzp'cz/eia), pod kódem záměru oV2069'

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka odboru výkonu státní správy II
pod e p sá no e l e ktro n i cky
Ministerstvo životníhoprostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+42O) 26772-117r

oosta@mzo.cz
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