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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění
návrhuopatřeníobecnépovahyo vydáníProgramuz|epšování
kvaliý
ovzduší
zóna StředníČechy- CZ02
avýzva k uplatnění
připomínek
a námitek
Ministersfuo
prostředí(dá|ejen ,,MŽP.)jako věcně příslušný
Životního
správníorgán
Vesmys|uustanovení
$ 9 odst.1 zákonač.2o1I2012Sb.' o ochraněovzduší,
v platném
znění(dá|ejen ,,zákono ochraněovzduší.')
a v souladus ustanovením
$ 171 a nás|.
zákonač.50012004
Sb.,správnířád,ve zněnípozdějších
předpisů
(dá|ejen ,,správní
řád,.)
zVEŘEJŇUJE
Návrhopatřeníobecnépovahyo vydáníProgramuz|epšování
kvalityovzdušízóna
StředníČechy.CZ02.
Návrhopatření
obecnépovahyje zveřejněnna úřední
desceMŽP a na Úředních
deskách
městskýcha obecníchÚřadů,jejichŽÚzemního
obvoduse návrhtýká.Návrhopatření
obecnépovahyje v sou|adus s 25 odst. 2 správníhořádu zveřejněni způiooem
umožňujícím
přístup.
dá|kouý
Vzh|edemk rozsahunávrhuopatření
obecnépovahyjej nenímoŽné
zveřejnitna úřední
desce vúp|ném
znění,stanovujese proto vsou|adus ustanovením
$ 172 ocÍst.2
správního
řádumístoa termín,
kdeje moŽné
se s návrhemseznámit.
V |istinnépodo^běje moŽnédo úp|ného
znění návrhu opatřeníobecnépovany
nah|édnout
ve |hůtě
do 14.srpna 2015na MŽP,odboruochranyovzduší,
oddě|eni
kvality
ovzduší,
Vršovická
65' 10010 Praha10v pracovnídny
v doběod 9:00do 15:00.
Návrh opatřeníobecnépovahy v e|eKronické
podobě je téŽ zveřejněnv sou|adu
s $ 26 správního
řádudo 14' srpna 2015v úp|ném
zněníná e|ektronické
úřední
desce
MZP:h-ttp://www.mzp.cŽczluredni
deskaa na úředních
deskáchobecních
jejichŽ
Úřadů,
územního
obvoduse návrhtýká(tj.všechobcína území
Středočeského
kraie).
wzÝv ^K UPLATNĚNíPŘ|PoMíNEKA NÁMFEK
Řízenío návrhuopatřeníobecnépovahyje písemné.
Připomínkya námitkyk návrhu
opatření
obecnépovahyse up|atňují
u MŽP, odboruochranyovzduší,
odděleníkvality
ovzduší,
Vršovická
65, 100.10Praha10 a to nejpozději
ve lhůtědo30 dnůode dne
zveřejněnínávrhu opatření obecné povahy. K později uplatněnýmpřipomínkám
a námitkám
se nepřih|íŽí.
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Pod|e ustanovení$ 172 odst. 4 a 5 správníhořádu se připomínkya námitkypodávají
v písemnépodobě a musí obsahovatobecnéná|ežitostipodání pod|e $ 37 odst. 2
správníhořádu.
Up|atnitpřipomínky k návrhu opatřeníobecnépovahy můŽeV sou|adus ustanovením
s 172 odst.4 správníhořádu kdoko|iv,jehoŽ práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřenímobecné povahy přímo dotčeny.spráVníorgán je povinense připomínkami
zabývatjako podk|adempro opatřenÍobecné povahy a Vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění.
Námitky protináVrhuopatřeníobecnépovahy,v sou|aduustanovením
$ 9 odst.4 zákona
o ochraněovzduší,můŽepodat pouze provozovate|stacionárníhozdroje' u kterého
by| při zpracování programu z|epšováníkva|ity ovzduší identifikován významný
příspěvekk překročeníimisního |imitu.Podanénámitkymusíbýt pod|e$ 172 odst.5
správníhořádu odůvodněny.Rozhodnutío námitkách,kterémusí obsahovatV|astní
opatřeníobecnépovahy.
se uvedejako součástodůVodnění
odůvodnění'

Bc' Kurt Dědič
řediteIodboruochranvovzduŠí

Přílohy:
NáVrh opatřeníobecné povahy o Vydání Programu z|epšováníkva|ityovzdušízóna
StředníČechy- CZ02
Doručujese veřejnou vyhláškou vyvěšenoupo dobu 30 dnů ode dne zveřejnění
deskách MZP a obecníchúřadů.
na úředních
prostředí
Životního
Ministerstvo
,14.
července2015
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