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Odložení pokračování veřejného projednání vlivů záměru „Ekologizace
veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ na životní prostředí a veřejné zdraví
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 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 (dále jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ oznamovatele statutární město Ostrava,
IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného na základě plné moci ze dne
1. 2. 2017 právnickou osobou Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO 25361520, se sídlem 28. října 3388/111,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, tímto odkládá na neurčito pokračování veřejného projednání
záměru dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo naplánováno
na čtvrtek 8. 4. 2021 od 15:30 hodin on-line formou.
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.
Pokračování veřejného projednání záměru se odkládá z důvodu podání námitky podjatosti dotčenou veřejností
spolkem Prosíme, přemýšlejme, z.s., IČO 06129277, se sídlem Jedlová 1926/1, 708 00 Ostrava – Poruba,
kterou nejdříve musí posoudit Ministerstvo životního prostředí jako nadřízený správní orgán krajského úřadu,
a teprve následně může pokračovat posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Krajský úřad žádá ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí statutární město Ostravu
o zveřejnění této informace o zrušení pokračování přerušeného 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 na svých úředních deskách.
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Zároveň krajský úřad žádá statutární město Ostravu o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace
o zrušení veřejného projednání na úřední desce.

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

Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne
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Rozdělovník



Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, 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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