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Posuzování vlivů záměru „Zřízení provozovny KZO“ dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu
z podnětu oznamovatele
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako
místně a věcně 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, obdržel dne 16.12. 2020 oznámení záměru „Zřízení provozovny KZO“. Oznámení bylo rozesláno
a informace o oznámení zveřejněna dne 29.12.2020 na úřední desce krajského úřadu.
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kategorie II, bodu 58 „Zařízení
k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu“ .
Oznamovatel: Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., Jílová 2229/26, 702 00 Ostrava; IČO: 07465866, požádal
krajský úřad dopisem ze dne 5.3. 2021 o zastavení procesu posouzení vlivů výše uvedeného záměru na životní
prostředí.
Krajský úřad, na základě výše uvedeného, posuzovací proces záměru „Zřízení provozovny KZO“ z podnětu
oznamovatele zastavuje.
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