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DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12
702 00 Ostrava

Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „Ekologizace
veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ k přepracování (doplnění) ve smyslu
§ 8 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle § 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,
žádá oznamovatele záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“: Statutární město Ostrava,
se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, v zastoupení: DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ,
spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25361520, o přepracování dokumentace
pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) předložené dne 25. 2. 2019
a zveřejněné na úřední desce krajského úřadu dne 6. 3. 2019.
Krajský úřad konstatuje, že s ohledem na vyjádření obdržená v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, vyhodnocení dosud předložených podkladů a informací v nich uvedených se krajský úřad rozhodl,
v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dokumentaci EIA záměru
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ vrátit oznamovateli k přepracování.
K uvedenému závěru dospěl krajský úřad rovněž s hledem na ustanovení § 9 odst. 5 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, v němž je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci EIA
přepracovávat ani ji doplňovat. Z uvedeného vyplývá, že je nutné, aby oznamovatel vrácenou dokumentaci
doplnil takovým způsobem, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých
vyhodnotí velikost a významnost vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a následně mohl zpracovat
návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Krajský úřad požaduje dokumentaci EIA přepracovat dle požadavků a připomínek uvedených
ve vyjádřeních obdržených k dokumentaci posuzovaného záměru (viz příloha tohoto dopisu), zejména
ve vyjádřeních dotčených orgánů, tj. Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, Statutárního města Ostrava, Městského obvodu
Martinov, Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Pustkovec a s přihlédnutím k vyjádření spolku
Prosíme, přemýšlejme, z.s. a veřejnosti, se zaměřením mimo jiné na tyto oblasti: dotčení významných
krajinných prvků, rozsah kácení, rozsah odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.
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V úvodu přepracované dokumentace EIA krajský úřad požaduje popsat, jakým způsobem byly jednotlivé
požadavky a připomínky zpracovány či zohledněny.
Přepracovanou dokumentaci krajský úřad požaduje předložit ve 2 tištěných vyhotoveních a 10 x elektronicky
na technickém nosiči dat (CD).
Krajský úřad konstatuje, že s přepracovanou dokumentací bude dále nakládáno ve smyslu ust. § 8 odst. 6
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad žádá statutární město Ostravu jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a městské obvody: Poruba, Martinov, Pustkovec, Plesná
o zveřejnění informace o vrácení dokumentace záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“
k přepracování, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení,
sejmutí této informace na úřední desce.

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

Příloha
1. vyjádření Statutárního města Ostravy, č. j. SMO/182721/19/OŽP/Mrt ze dne 1. 4. 2019,
2. vyjádření Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Martinov, č. j. MART/0454/19/STA/JK ze dne
4. 4. 2019,
3. vyjádření Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Pustkovec, č. j. PUS/0331/2019/ST ze dne
28. 3. 2019,
4. vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č. j. SMO/182716/19/OŽP/Mrt
ze dne 22. 3. 2019,
5. vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS
12010/2019/HOK/OV ze dne 26. 3. 2019,
6. vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, č. j. ČIŽP/49/2019/3013
ze dne 4. 4. 2019,
7. vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MSK
49826/2019 ze dne 5. 4. 2019,
8. vyjádření Prosíme, přemýšlejme, z. s. ze dne 5. 4. 2019 (1. část)
9. vyjádření Prosíme, přemýšlejme, z. s. ze dne 5. 4. 2019 (2. část)
10. vyjádření Prosíme, přemýšlejme, z. s. ze dne 5. 4. 2019 (3. část) + přílohy
11. 639 x vyjádření veřejnosti
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Rozdělovník
Zástupce oznamovatele


DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava (příloha)

Dotčené územní samosprávné celky



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





Statutární
Statutární
Statutární
Statutární

město
město
město
město

Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,

městský
městský
městský
městský

obvod
obvod
obvod
obvod

Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava
Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava
Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba
Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava
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