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Věc: „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ - 

zveřejnění návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí,  

v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme 

informaci o návrhu koncepce „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Libereckého kraje“ (dále jen „návrh koncepce“), včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí (dále jen „vyhodnocení“), zpracovaného podle přílohy č. 9 zákona. Tato koncepce je 

posuzována podle ustanovení §§ 10e až 10g zákona. 

 

Dotčené územní samosprávné celky, které příslušný úřad určil v souladu s § 10c odst. 2 zákona, 

žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace  

o návrhu a vyhodnocení koncepce na úředních deskách. Součástí oznámení musí být 

informace o tom kdy a kde je možné do návrhu koncepce nahlížet s upozorněním, že každý může 

zaslat své písemné vyjádření k návrhu a vyhodnocení koncepce Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad neobdržel žádné vyjádření veřejnosti k oznámení 

koncepce v rámci zjišťovacího řízení, upouští krajský úřad v souladu s § 10f odst. 2 zákona od 

konání veřejného projednání návrhu koncepce.  

 

V souladu s § 10f odst. 6 zákona je lhůta pro vyjádření k návrhu koncepce 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce Libereckého kraje (dnem 

zveřejnění je 27. prosinec 2022). 
 

Zároveň žádáme, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona, o zaslání vyrozumění o dni 

vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou 

adresu: marek.neveceral@kraj-lbc.cz. 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu ustanovení  

§ 10f odst. 6 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k návrhu koncepce Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 20 

dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce na úřední desce Libereckého kraje.  

 

Do návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, lze 

nahlédnout v Informačním systému CENIA – SEA, na internetových stránkách 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce LBK010K 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK010K).   
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S ohledem na celkovou velikost návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví, zasílá krajský úřad, v souladu  

s § 10f odst. 2 zákona, pouze informaci o návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Čech 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC 
 

 

Příloha 

text na úřední desku 
 

Rozdělovník:  
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1.   Liberecký kraj       - zde vnitřním sdělením 

2.   Obce Libereckého kraje       DS 

3.    Královehradecký kraj       DS 

4.    Obec Dolní Branná        DS 
 

Dotčené správní úřady: 

1. odbory Krajského úřadu Libereckého kraje  - zde vnitřním sdělením 

2. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí DS 

3. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí   DS 

4. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí  DS 

5. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí   DS 

6. Městský úřad Frýdlant, odbor životního prostředí    DS 

7. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí   DS 

3. Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí   DS 

4. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí    DS   

5. Městský úřad Tanvald, odbor životního prostředí    DS 

6. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí    DS  

7. Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí   DS 

8. Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí   DS 

9. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje    DS  

10. Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje   DS 

11. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec    DS 

12. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové    DS 

13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko  DS 

14. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS V Liberec   DS 
 

Na vědomí: 

1.   Povodí Labe, s.p.        DS 

2 Povodí Ohře, s.p.        DS 
 

Předkladatel  

      1.   Liberecký kraj      - zde vnitřním sdělením 
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