Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
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541 652 637
21.03.2022

„Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - zveřejnění návrhu
koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále
také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 18.03.2022 návrh
koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“, jehož
zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e zákona.
Předkladatelem koncepce je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
IČ: 44992785.
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) zasílá ve smyslu ustanovení
§ 10f odst. 2 zákona v příloze návrh koncepce dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům.
Krajský úřad upozorňuje dotčené územní samosprávné celky na povinnost dle ustanovení § 16
odst. 2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do
něj nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů.
Dotčené územní samosprávné celky v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona neprodleně
zašlou vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.
Návrh koncepce je k dispozici na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí u Ing. Salneka (místnost 412A) v úředních dnech (Po a St od 8:00 do 17:00 hodin),
popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. Elektronická verze návrhu koncepce
je umístěna na internetu na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce (kód
záměru JHM031K).
Krajský úřad na základě obdrženého návrhu koncepce a na základě vyjádření veřejnosti
k oznámení koncepce (veřejnost se k dané koncepci v rámci zjišťovacího řízení nevyjádřila) dle
ustanovení § 10f zákona stanovuje, že od veřejného projednání upouští.
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Podle ustanovení § 10f odst. 6 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu
koncepce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění.
Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o návrhu koncepce na
úřední desce kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží. Obdržená vyjádření budou
podkladem k vydání stanoviska k návrhu koncepci ve smyslu ustanovení § 10g zákona.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník:
Předkladatel koncepce a zpracovatel koncepce:
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – DS
Dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění
textu návrhu koncepce pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce a se
žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 20 dnů:
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – zde
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno – DS
- Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – DS
- Město Slavkov u Brna. Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna – DS
- Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice – DS
- Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice – DS
- Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice – DS
- Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice – DS
- Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – DS
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS
- Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov – DS
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – DS
- Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov – DS
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče – DS
- Město Kyjov, Masarykova nám. 30/1, 697 22 Kyjov – DS
Dotčené orgány se žádostí o vyjádření k návrhu koncepce ve lhůtě do 20 dnů:
- Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno – zde
- AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko – DS
- Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 01 Vyškov – DS
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,
602 00 Brno – DS
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4,
602 00 Brno – DS
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8,
601 54 Brno – DS
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – DS
Na vědomí (bez přílohy):
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha – DS
Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené územní samosprávné celky).
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