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Věc: Posuzování vlivů koncepce ,,Komplexní aktualizace Programu rozvoie vodovodů
a kanalizací Kraie Vvsočina od roku 2015,, n^ životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání závěru ziišt'ovacího řízení podle
810d

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce ,,Komplexní aktualizace
Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 20|5" bylo podrobeno
zjišťovacímu Ťízení podle $ 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na Životní
prostředí a o změně některých souvisejících ziákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon,,). Na zríkladě oznžrnení koncepce, písemných vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný itřad závěr zjišťovacího řizeni,
který Vám v příloze zasi|áme.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu $ 16 odst.3 zákona
neprodleně o zveřejnění závěru zjišt'ovacího řÍzení na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném :územi obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zátroveřt je žádátme v souladu s ustanovením
$ 16 odst. 4 citovaného zákona o zas|ání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího Ťizeni. Vyrozumění je moŽné zaslat i elektronicky na emailovou adresu:
Simona.Janci@mzp.cz.

Do závěru zjišťovacího Ťizeni |ze také nah]édnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http:llporta|.cenía.czJeiaseďdetaillsEA-MzP187K, kód koncepce
}ý{ZPI87K,

Pozn' Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schrónlql dotčený lraj, dotčené obce
s rozšířenou působností a dotčené spróvní úřady' ostatní dotčené obce obdrží tento dopis
e-mailem.
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