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Ukončení posuzování vlivů záměru „HEŘMANOVICE – Obora Tetřívek“ 
na životní prostředí 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), příslušný správní 
úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust.  
§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zahájil 
dopisem č. j. MSK 206692/2008 ze dne 22.12.2008 zjišťovací řízení k záměru „HEŘMANOVICE – Obora 
Tetřívek“ ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně vydal Závěr zjišťovacího řízení 
záměru č.j. MSK 20739/2009 ze dne 4.2.2009, ve kterém uvádí, že záměr bude dále posuzován dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace k posouzení vlivů záměru na životní prostředí byla 
krajskému úřadu doručena 23.3.2010. Na základě Dokumentace, veřejného projednání, posudku a všech 
doručených připomínek vypracoval krajský úřad Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
„HEŘMANOVICE – Obora Tetřívek“ na životní prostředí, pod č.j. MSK 184676/2010 ze dne 5.11.2010. Vzhledem 
ke skutečnosti, že v řádném termínu (ani po opakovaných urgencích), nebyla uhrazena částka za posudek bylo 
zahájeno vymáhání dlužné pohledávky. Dne 13.2.2020 byla odboru životního prostředí předána informace 
o ukončení vymáhání pohledávky, kdy pohledávka byla v plné výši uhrazena.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že od doby vypracování stanoviska do doby uhrazení pohledávky uplynulo cca 10 let, 
došlo k novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podklady pro proces posouzení vlivů 
na životní prostředí již nejsou aktuální, vyzval krajský úřad oznamovatele dopisem č.j. MSK 76643/2020 ze dne 
22.6.2020 o sdělení, zda hodlá v záměru „HEŘMANOVICE – Obora Tetřívek“ pokračovat a stanovil mu lhůtu 
pro vyjádření do 31.8.2020.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že oznamovatel na výzvu nereagoval krajský úřad sděluje, že v souladu 
s ustanovením § 23 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ukončuje proces posuzování 
vlivů na životní prostředí záměru „HEŘMANOVICE – Obora Tetřívek“. 
 
Informace o uvedeném ukončení je zveřejněna v Informačním systému EIA Ministerstva životního prostředí na 
adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1214.  
 
Krajský úřad upozorňuje, že v případě neodstoupení od úmyslu záměr realizovat, je nutné postupovat  
v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Krajský úřad žádá obec Heřmanovice jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění této informace o ukončení posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí na své úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádá  
o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí informace o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí na úřední desce. 
 
 
 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
 
Rozdělovník 
 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová, zde  
 Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice  
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