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Rozdělovník

Věc:  Posuzování  vlivů   na   životní  prostředí   podle   §   14b  zákona   č.   ioo/2001   Sb.,
o  posuzování  vlivů  na  žjvotní  prostředí  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,
ve    znění     pozdějších     předpisů     -     z`/eřejnění    doplnění     informací     u`/edených
ve `/yhodnocení vli`/Ů koncepce na životní prostředí

Jako  příslušný  úřad  Vám  v  souladu  s  §  14b  odst.1  zákona  č.  ioo/2001  Sb.,  o  posuzováni'  vllvů

na   životní   prostředí   a   o   změně   některých   souvlsejících   zákonů   (zákon   o   posuzování   vlívů
na  životní  prostředí),  ve  znění  pozdějších  předplsů  (dále jen „zákon  o  posuzování vlivů  na  žlvotní

prostředí")  zasíláme  k  vy]ádření  doplnění  lnformací  uvedených  ve  vyhodnocení  vlívů  koncepce
na  životní prostředí k návrhu  koncepce „Změna  územního plánu  města a obce Bogatynia  -
území   povrchového   hnědouhelného   dolu   Turów   y katastru   obce   opolno-Zdrój"
(dále  též jen  „doplněné  vyhodnocení  k  návrhu  koncepce").  Doplnění  se  týká  vlivů  na  podzemní
vody,  povrchové  vody  a  kvalitu  ovzduší.

Dotčené  územní  samosprávné  celky  žádáme  ve  smyslu  §  16  odst.  2  zákona  o  posuzování  vllvů
na   životní   prostředí   neDrodleně   o  zveře]nění   informace   o  doplněném   vyhodnocení   k   návrhu
koncepce   a   otom,    kdy   a    kde   je   možné   do   doplněného   vyhodnocení   k   návrhu    koncepce
nahlížet,  na  úředních  deskách  současně  s  upozoměním,  že  každý  může  Ministerstvu  žlvotního

prostředí,    odboru     posuzování    vllvů     na    životní    prostředí    a  integrované    prevence    zaslat
své  písemné   vy]ádření   kdoplněnému    vyhodnocení   k  návrhu    koncepce   do  30  dnů    ode   dne
zveřejnění  informace  o  doplněném  vyhodnocení  k   návrhu  koncepce  na  úřední desce  dotčeného
kraje.  Zároveň  žádáme  v  souladu  s  §  16  odst.  2  zákona  o  posuzování  vlivů  na  žlvotní  prostředí
o  zaslání   vyrozumění   o  dni   \/y\/ěšeni'   lnformace   na   úředni'   desce.   Toto   vyrozumění   zasílejte
elektronicky  na  emailovou  adresu :  Marf/na.Samsu/ova@rr)zp.cz.

Doplněné  vyhodnocení  k  návrhu  koncepce  „Změna  územního  plánu  města  a  obce  Bogatynia  -
území  povrchového   hnědouhelného  dolu  Turów  v  katastru   obce  opolno-ZdróJ"  je  zveřejněno
v informačním systému SEA (http ://portal,cenla.cz/elasea/view/seal00_mezistatni)  pod  kódem
MZPo52M.  Doplněné  vyhodnocení  k  návrhu  koncepce je  přeloženo  do  českého jazyka.
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