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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - předání stanoviska podle § lOg k návrhu koncepce "Strategie
rozvoje cykloturistiky a cykJodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020"

Jako pří lušný úřad Vám dělujeme, že návrh koncepce "Strategie rozvoje
cykloturistiky a cyklodopravv v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" byl podroben
po ouzení vlivů na životní pro třem podle zákona Č. 100/2001 Sb., o po uzování vlivů na
životní pro tředí, ve znění pozděj ích předpi ů (dále jen "zákon o po uzování vlivů na životní
prostředí").

a základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených právních úřadů dotčených územně
samo právných celků a veřejno ti, zpracovaného vyhodnocení a vý ledků veřejného
projednání vydal příslušný úřad stanovisko, které Vám zasíláme v příloze.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve my lu § 16 odst. 3 zákona
o po uzování vlivů na životní pro tředí o zaji tění zveřejnění tanovi ka na úředních de kách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území ob yklým způ obem. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení
stanoviska. Toto yrozumění může být za láno elektronicky na emailovou adresu:
imona.janci@mzp.cz.

Do tanovi ka lze také nahlédnout v Informačním y tému SEA na internetových
stránkách http://portal.cenia.cz/eia ea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP182K.

Pozn. Tento dopis pro trednictvim datové chránky obdrží dotčený kraj, dotčené obce
s rozširenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis,
včetně prilohy. v elektronické podobě e-mailem.
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Ing. Jaroslava HONOVÁ v. r.
ředitelka odboru

posuzo ání vlivů na životní pro tředí
a integrované prevence
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