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        Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,   
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ 
 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c 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, zasíláme oznámení 
koncepce „Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ (dále též jen „oznámení 
koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách 
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, 
zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního 
prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat 
své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 
žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání 
vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky 
na emailovou adresu: zuzana.pleskova@mzp.cz. 
 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 
§ 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření 
k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení 
koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud 
dle některého z dotčených územních samosprávných celků či dotčených správních úřadů 
koncepce podléhá posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pak žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:  
 

1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí 
a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo 
vyhodnocení zejména zaměřit. 
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2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící  
se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení 
a posouzení. 

 
 

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA  
na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce 
MZP143K. 
 

Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou 
působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím 
e-mailu. 

 
Oznámení koncepce na CD obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností 

a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit 
prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.  

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

vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 703, Vršovická 65, 100 10  Praha 10. 
 
 
Příloha: 

Dle textu (CD) 

 

 
 
 Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 
                                                                                                     ředitelka odboru  

                                                                                 posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence 
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Rozdělovník k č. j.: 2357/ENV/13 

 
Předkladatel koncepce:  

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

 
Dotčené územní samosprávné celky: (odesláno s přílohou CD pod č. j.: 3170/ENV/13) 

Krajský úřad kraje Vysočina, hejtman, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 

Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

Magistrát města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 

Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město 

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč-Vnitřní Město 

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

 
Dotčené správní úřady: (odesláno s přílohou CD pod č. j.: 3170/ENV/13) 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 

Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův 

Brod 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26, 460 01 

Liberec 

Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 02 Žďár nad Sázavou 

Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Slavatovská 98, 588 56 Telč 
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Odbory MŽP:  (obdrží IS pod č. j.: 3191/ENV/13) 

odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 

odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 502 00 Hradec Králové 

odbor odpadů 

odbor ochrany vod 

odbor ochrany ovzduší 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

odbor geologie 

odbor energetiky a ochrany klimatu  

odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů 

 
Na vědomí:      

Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

 

 

 


