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„Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)“ - závěr 
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d 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 06.06.2018 oznámení 
koncepce Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,  
s přiděleným IČ 70888337, s názvem „Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje 
(na období 2018 až 2043)“. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení koncepce, shromáždil 
písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona  
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu 
ustanovení § 10d zákona. 

Identifikační údaje: 
Název:  Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období  

2018 až 2043) 
Dotčené území: Jihomoravský kraj 
Předkladatel:  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,  

IČ 70888337 

Charakter koncepce:    

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (dále jen „ÚEK JMK“) konkretizuje 
dlouhodobou strategii řešení systému nakládání s energií na území Jihomoravského kraje  
a to na dobu 25 let, tzn. do roku 2043. Koncepce zachycuje všechny významné změny, k nimž 
v oblasti užití energie na území kraje došlo od výchozího roku předchozího platného 
aktualizovaného znění ÚEK JMK (2008) a na základě rozboru sledovaných trendů  
a definovaných předpokladů variantně předpovídá možný další vývoj v příštích dvou a půl 
desetiletích. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními  
a konkrétními aktivitami může a má kraj budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat. 

 

 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Č. j.: JMK 103070/2018 
Sp. zn.: S-JMK 81541/2018 OŽP/Dah 
Vyřizuje: Ing. Jan Salnek 
Telefon: 541 652 637 
Datum:  16.07.2018 
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Průběh zjišťovacího řízení:  

Zjišťovací řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil dopisem č. j. JMK 84150/2018 ze 
dne 14.06.2018 a rozeslal v souladu s § 10c odst. 2 zákona informaci o zahájení zjišťovacího 
řízení dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o 
možnosti vyjádřit se k oznámení koncepce dle § 10c odst. 3 zákona. Dále zajistil zveřejnění 
informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému 
SEA pod kódem JHM025K a na úředních deskách dalších dotčených územně samosprávných 
celků, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na 
úřední desce kraje.  

Souhrnné vypořádání připomínek: 

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy VII; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
Brno; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně; Krajská hygienická 
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Po lhůtě se ke zveřejněnému oznámení 
vyjádřil Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského. Veřejnost se 
k oznámení koncepce nevyjádřila. 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (MŽP OVSS VII) 
MŽP OVSS VII sděluje následující připomínky: 

1. V regionálních dokumentech na str. 9 oznámení je uveden mj. dokument 
"Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského 
kraje (2012)", tento program se však už v současné době neuplatňuje. Dále se 
správně uvádí "Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Jihovýchod CZ06Z 
(2016)", chybí však dokument "Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Brno - CZ06A, ve znění rozsudku NSS č.j. 9 As 17/2017-98 ze dne 29.05.2018", 
který oznámení později zmiňuje na str. 11. 

2. Část oznámení týkající se ovzduší je příliš zjednodušená. Při zpracování návrhu 
koncepce MŽP OVSS VII požaduje, aby se důsledně vycházelo z obou PZKO. 

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno) 
ČIŽP OI Brno sděluje, že nemá k uvedené koncepci z hlediska ochrany životního prostředí 
připomínky. 

• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně (NPÚ ÚOPB) 
NPÚ ÚOPB sděluje, že vliv na kulturní památky není do oznámení koncepce vůbec 
zapracován. Z výše uvedeného požaduje NPÚ ÚOPB doplnění základních údajů podle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči tak, aby byla vyrovnána struktura se základními údaji 
o lokalitách chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

V kapitole C 3 požaduje doplnit: 

V Jihomoravském kraji jsou 3 městské památkové rezervace (MPR), 3 venkovské 
památkové rezervace (VPR), 12 městských památkových zón (MPZ), 9 vesnických 
památkových zón (VPR) a 3 krajinné památkové zóny (KPZ). 

Konkrétně:  MPR Brno, Mikulov, Znojmo; 

 VPR Pavlov, Petrov Plže, Blatnice – Stará Hora; 

 MPZ Boskovice, Doubravník, Ivančice, Lomnice, Jevišovice, Kyjov, Strážnice, 
Slavkov, Moravský Krumlov, Valtice, Veselí nad Moravou, Vyškov; 
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 VPZ Veselka, Tuřany – Brněnské Ivanovice, Javorník – Kopánky, Vápenky, 
Lysovice, Rostěnice, Zvonovice, Šatov, Vratěnín; 

 KPZ Lednicko - valtický areál, Vranovsko – Bítovsko, Bojiště bitvy u Slavkova. 

Dále NPÚ ÚOPB požaduje do tabulky na str. 24 vepsat do kolonky „Negativní vliv necitlivě 
provedených investic na památkové hodnoty území či objektů“ do části „Rizika“ text: 
narušení prostorových kompozičních hodnot chráněných území a ochranných pásem 
solitérních památek výstavbou a umístěním energetických zařízení. 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK)  
KHS JmK považuje za žádoucí, aby oznámení koncepce bylo posouzeno z hlediska zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí musí být vyhodnocení vlivů 
koncepce v jednotlivých řešených variantách na veřejné zdraví se zaměřením především na: 

1. Očekávané změny zátěže území dotčeného koncepcí hlukem z provozu 
energetických zařízení a související dopravy (ve smyslu ustanovení § 30 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů); při 
hodnocení stávající hlukové zátěže území dotčeného koncepcí je třeba vycházet  
z aktuálních údajů o hlukové zátěži. 

2. Vyhodnocení očekávaných vlivů na veřejné zdraví z hlukové zátěže v důsledku 
navýšení intenzity dopravy při přepravě energeticky využitelných odpadů  
z větších vzdáleností do ZEVO SAKO Brno a.s. (v intencích návrhu POH JMK na 
období 2016 - 2025), ve vazbě na zahájení přípravy a realizace rozšíření ZEVO 
SAKO Brno a.s. o třetí linku. 

3. Vyhodnocení dalších vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik vázaných na 
transport, meziskladování, manipulaci s odpady v překladištích před jejich 
energetickým využitím v ZEVO SAKO Brno a.s. – tj. vyhodnotit zdravotní rizika 
související například s rozmnožováním hlodavců, hmyzu a biologických činitelů, 
výskytem pachových emisí apod., navrhnout opatření k eliminaci všech 
souvisejících zdravotních rizik. 

4. Očekávané změny imisní zátěže ovzduší zdravotně významnými škodlivinami,  
tj. v ukazatelích s významným dopadem na zdraví lidí v jednotlivých variantách 
koncepce a vyhodnocení předpokládaných vlivů na zdraví populace exponované  
v řešeném území. 

5. Vyhodnotit komplexní předpokládané vlivy jednotlivých variant koncepce na 
veřejné zdraví.  

KHS JmK požaduje, aby vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví v jednotlivých 
variantách bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 
vlivů na veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. a prováděcích předpisů. 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (OBÚ v Brně) 
OBÚ v Brně požaduje respektování hranic dobývacích prostorů. V případě dotčení hranic 
dobývacích prostorů je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 a 2 zákona  
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Závěr: 
Na základě oznámení a doručených vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává 
závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d zákona v tom smyslu, že koncepce „Územní 
energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)“ 

 
bude posuzována 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů. 

Oznámení koncepce obsahuje aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení záměrů 
dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o energetické 
projekty a stavby, u nichž jejich význam a povaha opodstatňuje explicitní zařazení do 
seznamu staveb přispívajících k naplňování krajské energetické koncepce, tzn. např. výstavba 
nových zdrojů vyrábějících elektřinu či teplo z obnovitelných zdrojů či výstavba 
energetických zařízení apod. 

Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, u níž lze 
předpokládat vlivy trvalé a nevratné, zejména z důvodu zvýšení emisí po instalaci nových 
zdrojů, záboru půdy zemědělského půdního fondu a ubýváním nezastavěných ploch, 
narušováním krajinného rázu výstavbou energetických zařízení (VN, VVN) či případných 
střetů s významnými krajinnými prvky, zvláště chráněnými územími (dále jen „ZCHÚ“) či 
přírodními parky v dotčeném území v důsledku realizace aktivit uvedených v oznámení 
koncepce. Rovněž z pohledu možných negativních vlivů na veřejné zdraví lze předpokládat 
zatížení obyvatel dotčeného území negativními vlivy jako je hluk, prašnost či emise 
znečišťujících látek do ovzduší, a to v důsledku provozu energetických zařízení a související 
dopravy. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Vyhodnocení bude zpracováno nejen v rámci základních zákonných požadavků daných 
zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale je nutné aby byly zohledněny rovněž 
připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího řízení, a to zejména:  

1. Vyhodnotit, do jaké míry je předložená koncepce v souladu s relevantními 
evropskými strategiemi (např. Sdělení Evropské komise “Evropa 2020“, Plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje, Environmentální akční plán, Rámcová úmluva  
o změně klimatu a Kjótský protokol apod.).  

2. Vyhodnotit, zda koncepce naplňuje či zda není v rozporu s cíli stanovenými ve 
schválených národních koncepčních dokumentech v oblasti ochrany životního 
prostředí (např. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025, 
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politika 
životního prostředí ČR 2012 – 2020, Národní program snižování emisí ČR, 
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, Politika 
ochrany klimatu v ČR), s republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody  
a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Dále zda není 
v rozporu s cíli dalších relevantních koncepčních dokumentů, jako je Strategický 
rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 
– 2020, Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 
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2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 
Zdraví pro všechny v 21. Století, Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024, 
Surovinová politika ČR, Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, Národní akční 
plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů, Druhý akční plán energetické 
účinnosti ČR atd. 

3. Vyhodnotit, jak předložená koncepce zohledňuje Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a další krajské dokumenty a studie, např. Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje 2020, Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
2016 – 2025, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje, koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na období 
2011 - 2020 atd. 

4. Vyhodnotit soulad koncepce s Programem zlepšování kvality ovzduší - zóna 
Jihovýchod CZ06Z (2016) a Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Brno - CZ06A, ve znění rozsudku NSS č. j. 9 As 17/2017-98 ze dne 29.05.2018. 

5. Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9  
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zaměřit se na veškeré 
potenciální přímé i nepřímé vlivy na zdraví obyvatel (se zaměřením zejména na 
problematiku hluku a ovzduší), a to jak z provozu energetických zařízení  
tak i související dopravy. Vzhledem k plánovanému navýšení intenzity dopravy při 
přepravě energeticky využitelných odpadů z větších vzdáleností do ZEVO SAKO 
Brno a.s., ve vazbě na zahájení přípravy a realizace rozšíření ZEVO SAKO Brno a.s. 
o třetí linku, by měl být širším způsobem rozpracován možný vliv na hlukovou 
situaci nejen v okolí ZEVO SAKO Brno a.s., ale také včetně tras využívaných pro 
dopravu odpadu. Rovněž vyhodnotit další vlivy na veřejné zdraví, které jsou 
vázané na dopravu odpadů před jejich energetickým využitím. K tomuto využít 
dostupné studie řešící problematiku zdravotního stavu obyvatelstva a výsledek 
tohoto vyhodnocení použít při stanovení indikátorů pro monitoring dopadů 
realizace koncepce na veřejné zdraví. Krajský úřad oznamovateli na základě 
požadavku KHS JmK doporučuje, aby toto vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
bylo zpracováno podle § 19 odst. 1 zákona držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

6. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, 
především vliv na významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability 
(dále jen „ÚSES“) a krajinný ráz. 

7. Vyhodnotit, zda a jak koncepce ovlivní kvalitu ovzduší a vyhodnotit stávající 
emisní a imisní zatížení ovzduší v Jihomoravském kraji. Uvést informace  
o aktuálním stavu a vývoji imisní situace v návaznosti na danou koncepci.  

8. Vyhodnotit vliv koncepce na povrchové a podzemní vody, na chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů. Dále vyhodnotit 
vliv spotřeby vody vyplývající z výstavby nových zdrojů na stávající vodní zdroje. 

9. Vyhodnotit možné vlivy koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa, a to vč. 
jejich ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání 
lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně 
v krajině. 
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10. V případě identifikace možných negativních vlivů provádění koncepce na ZCHÚ  
a lokality soustavy NATURA 2000, na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 
biodiverzitu, významné krajinné prvky a ÚSES navrhnout ve vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci těchto 
negativních vlivů. 

11. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké 
míry vytváří koncepce podmínky pro omezení záboru půdy ve volné krajině  
a přednostní využívání brownfields. 

12. Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
a dochované kulturní dědictví (jak architektonické, tak i archeologické).  

13. V případě, že budou v koncepci uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční 
záměry, vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně 
synergických a kumulativních vlivů. Dále vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický 
potenciál a ekologické zatížení dotčeného území a přírodní hodnoty krajiny. 

14. Veškeré cíle, opatření a aktivity navrhované koncepcí je nutné vyhodnotit  
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě návrhu 
konkrétních investičních záměrů doporučit takovou lokalitu v dotčeném území, 
která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití 
území. 

15. Vyhodnotit vliv uvažovaných variant možného budoucího rozvoje podle vývoje 
poptávky po energii a způsobu jejího krytí z hlediska jejich vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

16. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody  
a krajiny a ochranu lidského zdraví. 

17. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření obdržená  
v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat 
do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA. 

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, Krajský úřad jihomoravského kraje 
požaduje uvedení jasného výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, 
popř. podmíněně přípustné. Dále požaduje určení pořadí jednotlivých přípustných variant  
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty 
přípustné a za jakých podmínek, vč. navržení a posouzení opatření k předcházení 
nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se 
může lišit k jednotlivým variantám. 

Předkladatel koncepce zajistí podle ustanovení § 10e zákona autorizovanou osobu ke 
zpracování vyhodnocení podle přílohy č. 9 zákona. Předkladatel o výběru této osoby bude 
informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, a to nejpozději 
s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1 zákona. 
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Návrh koncepce vč. vyhodnocení bude předložen podle ustanovení § 10f odst. 1 zákona 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, a to ve dvou 
písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje předkladatele upozorňuje, že má podle § 10f odst. 3 a 4 
zákona povinnost zajistit konání veřejného projednání (veřejné projednání nemůže být 
konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje). O místě a času konání veřejného projednání bude Krajský úřad 
Jihomoravského kraje předem informován.  

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 5 zákona závěr 
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným 
celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.  

Žádáme dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední 
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek 

Ing. Jiří Hájek v. r. 
vedoucí oddělení 

posuzování vlivů na životní prostředí 
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Rozdělovník: 
Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a se žádostí o zpětnou informaci o způsobu 
zveřejnění: 

 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno – zde 

 Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko – DS 

 Město Boskovice, Masarykova nám. 4/2, 680 18 Boskovice – DS 

 Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno – DS 

 Město Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav – DS 

 Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – DS 

 Město Hodonín, Masarykova náměstí 1, 695 35 Hodonín – DS 

 Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče – DS 

 Město Ivančice, Palackého nám. 6, 664 91 Ivančice – DS 

 Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim – DS 

 Město Kyjov, Masarykova nám. 30, 697 22 Kyjov – DS 

 Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov – DS 

 Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov – DS 

 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS 

 Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice – DS 

 Město Slavkov u Brna. Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna – DS 

 Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice – DS 

 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov – DS 

 Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou – DS 

 Město Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov – DS 

 Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo – DS 

 Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice – DS 
 
Obdrží dotčené orgány: 

 Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha  – DS 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,  
602 00 Brno – DS 

 Ministerstvo zdravotnictví, odbor inspektorátů, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha – DS  

 AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno – DS 

 AOPK ČR – Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 
318, 763 26 Luhačovice – DS 

 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo – DS 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,  
614 00 Brno – DS 
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 Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 03 Vyškov – DS 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,  
602 00 Brno – DS 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13,  
601 42 Brno – DS 

 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 
Brno – DS 

 
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení koncepce – vč. obdržených vyjádření: 

 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - zde 

 Regionální centrum EIA s.r.o., Ing. Vladimír Rimmel, Lidická 1, 742 83 Klimkovice – DS  

 Integra Consulting s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha – DS  

 SEVEn Energy, s.r.o., Americká 579/17, 120 00 Praha 2 – DS  
 
 
 
 
 
Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené územní samosprávné celky). 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    
 
 
 
 
 

 razítko a podpis 
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