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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001Sb., ve znění
pozdějších předpisů . zveřeinění návrhu koncepce včetně whodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí

Jako pffslušný úřad vám v souladu s $ 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 sb.'
o posuzoviíní vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících ziíkonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon,,) zasí|áme k vyjádření návrh koncepce ''sEg!q!g
rozvoie cvkloturistikv a cvklodopraw v kraii Yvsočina na období 2014 . 2020.. včetně
vyhodnocení v|ivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdravi (dále jen ,,návrh
koncepce..), jejíž zpracování zajistil předkladatel podle $ 10e zrákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme 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 Črr) současně s upozorněním,
ŽekaŽdý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne
konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže bý konáno dffve
než 11. 9, 2014. Současně doporučujeme, aby veřejné projednání probíhďo v odpoledních
hodinách. Doba zveřejnění návrhu koncepce je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit
lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádátme v souladu s $ 16 odst.4 zákona
o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění návrhu koncepce v nejkratším možném
termínu. Toto vyrozumění může bý zasláno také elektronicky na emailovou adresu:
Simona.Janci@mzp.cz.

Dále Žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu $ lOf odst. 5 zákona o zaslání vyjádření k návrhu koncepce, zejména
k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, pffslušnému úřadu
nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s $ 10f
odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku).

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na Životní prostředí a veřejné zdraví
Lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http ://portal .centa.czl eiaseďdetaiVSEA-MZP l 82K.
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