MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
107754/ENV/09

Vyřizuje:
Ing. Slezák/ l. 2442

PRAHA:
15. 1. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) 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“), zasílá dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „Nádrž Nové
Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ zpracované podle přílohy
č. 4 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním
tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně
15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní samosprávné celky,
aby elektronickou datovou nebo e-mailovou (petr.slezak@mzp.cz) zprávou vyrozuměly
příslušný úřad o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším
možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení nahradit
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.
V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo tuto
dokumentaci nahradit. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky
a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou
č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení
a povinnosti z nich vyplývající.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru MZP291.
Příloha: oznámení
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Rozdělovník s přílohou č.j. 107754/ENV/09:
Dotčené územní samosprávné celky:
Moravskoslezský kraj, hejtman
28. října 117, 702 18 Ostrava

příloha oznámení

Obec Nové Heřminovy, starosta
Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál

příloha oznámení

Obec Milotice nad Opavou, starosta
Milotice nad Opavou 55, 792 01 Bruntál

příloha oznámení

Obec Zátor, starostka
Zátor, 793 16 Zátor

příloha oznámení

Obec Čaková, starosta
Čaková 101, 793 16 Zátor

příloha oznámení

Obec Brantice, starosta
Brantice 121, 793 93 Brantice

příloha oznámení

Město Krnov, starostka
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

příloha oznámení

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ředitelka
28. října 117, 702 18 Ostrava

příloha oznámení

Městský úřad Bruntál (úřad obce s rozšířenou působností)
Nádražní 20, 792 01 Bruntál

příloha oznámení

Městský úřad Krnov (úřad obce s rozšířenou působností)
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

příloha oznámení

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava
příloha oznámení
Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava

příloha oznámení

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, zemědělské úpravy ochrany lesů
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
příloha oznámení
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody, 1222/12, 110 15 Praha 1
Rozdělovník bez přílohy č.j.: 2279/ENV/10
Oznamovatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Zpracovatel oznámení:
Ing. Stanislav Postbiegl, AMEC, s.r.o.
Křenová 58, 602 00 Brno
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příloha oznámení

Na vědomí:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry
Libušina 8, 702 99 Ostrava
Český báňský úřad
Kozí 4, P. O. BOX. 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město,
Obvodní báňský úřad Ostrava
Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 1
Správa železniční dopravní cesty
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Slezské zemské muzeum
Tyršova 1, 746 01 Opava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Korejská 12, 702 00 Ostrava
Pöyry Environment, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Dotčený stát (na vědomí, č.j.: 3604/ENV/10):
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Ocen Oddzialywania na Środowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Polsko
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 2299/ENV/10
se žádostí o vyjádření:

oznámení k dispozici na OPVŽP

odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor péče o krajinu
odbor ekologických škod
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
na vědomí:
odbor výkonu státní správy IX
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