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Informace týkající se zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace koncepce
ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018-2028“
Město Vlašim ve smyslu § 16 odst. 2 zákona zveřejňuje informaci týkající se zahájení
zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny
Středočeského kraje v letech 2018-2028“.
Předkladatelem koncepce je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Zpracovatelem je Ing. arch. Willy Hána, CSc., Sládkovičova 1266, 142 00 Praha 4 (držitel autorizace
MŽP podle § 19 zákona).
Koncepce je pořizována za účelem aktualizace systému střednědobých a dlouhodobých cílů,
pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s
přihlédnutím ke specifikům jeho území. Klíčovým východiskem cílů a principů je aktualizovaný Státní
program ochrany přírody a krajiny České republiky. Aktualizace koncepce vychází z podrobné
analýzy stávajícího stavu přírodního prostředí, z vyhodnocení příčin změn, vývojových trendů
společenského, hospodářského i územního rozvoje a s ohledem na již realizovaná opatření v rovině
právní, ekonomické, informační a výchovné. Na základě vyhodnocení jsou v syntéze formulovány a
aktualizovány reálné cíle, které by měl Středočeský kraj v oblasti ochrany přírody a krajiny
prosazovat. Nedílnou součástí koncepce je soubor návrhů opatření.
Dle § 10c odst. 3 zákona může každý do 20.03.2019 zaslat Krajskému úřadu Středočeského kraje
své vyjádření. Ve vyjádření příslušný úřad uvítá doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich
parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní
prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.
Informace je zveřejněna na úřední desce krajského úřadu ode dne 28.02.2019 a dále na
internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredoceky.cz, a rovněž spolu s textem
oznámení v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem
STC021K.
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