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Věc: Posuzování
vlivů
koncepce
„Program
rozvoje
cestovního
ruchu
v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“ na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle
§10d
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Program rozvoje
cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“ bylo podrobeno
zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Na základě oznámení koncepce, písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr
zjišťovacího řízení, který Vám zasíláme v příloze.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení. Vyrozumění je možné zaslat i elektronicky na emailovou adresu:
jan.rican@mzp.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce
MZP193K.
Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj, dotčené obce
s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis
emailem.
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závěr zjišťovacího řízení
Ing. Petr SLEZÁK v. r.
pověřen dočasným zastupováním
při výkonu činností ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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