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Informace o konání veřejného projednání záměru „Ekologizace veřejné
dopravy Ostrava - Poruba“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako příslušný
úřad ve smyslu 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, oznamuje,
že veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dokumentace záměru
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“
oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, se bude konat:

Místo:

Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (místnost NA 1)
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Datum:

pondělí 15. 6. 2020

Čas:

15:30 hodin

Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–
EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba. Veškeré
informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,
kód záměru MSK2105.
Krajský úřad žádá ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí statutární město Ostravu
o zveřejnění této informace o konání veřejného projednání na jeho úřední desce. Dále žádá městský obvod
Porubu, městský obvod Martinov, městský obvod Pustkovec a městský obvod Plesnou o zveřejnění této
informace o konání veřejného projednání na svých úředních deskách.
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Zároveň krajský úřad žádá statutární město Ostravu o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace
o konání veřejného projednání na úřední desce.
Krajský úřad upozorňuje, že z celého průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí pořízen zvukový záznam. Vše, co na veřejném projednání zazní, včetně
osobních údajů, se stane součástí zvukového záznamu. Přestože zvukový záznam slouží výhradně pro potřeby
příslušného úřadu, může být na žádost zpřístupněn podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne

…… 4. 6. 2020 ..…..

Rozdělovník



Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová, zde
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Dotčené správní úřady

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Dále obdrží
 DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava (zástupce
oznamovatele)
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava (zpracovatel dokumentace)
 Statutární město Ostrava, městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava
 Statutární město Ostrava, městský obvod Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava
 Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba
 Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava
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