
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící
se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnoceni
a posouzení.

Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly tanoviska podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle
nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evrop ky významné lokality a ptačí
oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany
konkrétnich evropsky významných lokalit a ptačích obla tí nebo je předpokládají, tyto vlivy
specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádřeni uvedeno zejména následující:

1. Návrh na případné zpracováni variant (např. jejich negativní či pozitivni vymezení,
tj. navrhnout, jaké limity nebo úzerni by neměla realizace koncepce překročit
nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).

2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evrop ky významné
lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
resp. upozorněni, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétni lokalitě).

Do oznámeni koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem
koncepce MZP196K.

Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozstrenou
působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím
emailu.

Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, 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. 730A, Vršovická 65, 10010 Praha 10.

Příloha:

Oznámeni koncepce na CD

Ing. Petr SLEZÁK v. r.
pověřen doča ným za tupovánim

při výkonu činností ředitele odboru
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a integrované prevence
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