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

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne:

Naše značka:
50368/ENV/10

Vyřizuje:
Ing. Fűrstová /l. 2828

PRAHA:
10. 6. 20101.

2. 2006

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zveřejnění
posudku o vlivech záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad, Vám v souladu s § 9 odst. 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá k vyjádření
posudek o vlivech záměru „Rekonstrukce ZPO č. 1“ na životní prostředí (dále jen
„posudek“), jehož zpracování jsme smluvně zajistili podle § 9 odst. 1 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné do posudku 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 posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední
desce Moravskoslezského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
vyrozumí písemně nebo formou elektronické datové či emailové zprávy
(barbora.furstova@mzp.cz) příslušný úřad o dni vyvěšení informace o posudku na úřední
desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP292.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
Příloha: - kopie posudku
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Rozdělovník s přílohou č.j.: 50368/ENV/10

/ENV/06

Dotčené územní samosprávné celky:
Moravskoslezský kraj
hejtman
28. října 117
702 18 Ostrava

příloha: kopie posudku

Statutární město Ostrava
primátor
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

příloha: kopie posudku

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

příloha: kopie posudku

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

příloha: kopie posudku

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

příloha: kopie posudku

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 281
716 00 Ostrava

příloha: kopie posudku

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7
728 92 Ostrava 1

příloha: kopie posudku

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

příloha: kopie posudku

Oznamovatel:
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Vratimovská 689
707 02 Ostrava – Kunčice

příloha: kopie posudku
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Rozdělovník bez přílohy č.j.: 50369/ENV/10
Zpracovatel dokumentace:
AZ GEO s.r.o.
Masná 1493/8
702 00 Ostrava
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 34
140 00 Praha 4
Povodí Odry s.p.
Varenská 49
701 26 Ostrava
Rozdělovník odbory MŽP IS č.j.: 50373/ENV/10
s žádostí o vyjádření:

posudek je k dispozici na sekretariátu OPVŽP

odbor ochrany vod
odbor ekologických škod
odbor integrované prevence a IRZ
odbor ochrany ovzduší
na vědomí:
odbor výkonu státní správy IX
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 10. 6. 2010
Č.j.: 50368/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Zveřejnění informace o posudku k záměru zařazenému v kategorii I.
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 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, posudek zpracovaný
podle přílohy č. 5 k citovanému zákonu k záměru

„Rekonstrukce ZPO č. 1“
kraj: Moravskoslezský
obec: Ostrava
k. ú.: Kunčice nad Ostravicí
Do posudku záměru je možno nahlížet po telefonické dohodě (s Ing. Fűrstovou,
tel.: 267 122 828) v sekretariátu odboru posuzování vlivů na životní prostředí, 3. patro, dveře
č. 303 v pracovních dnech. Do textové části posudku lze také nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP292.
Písemné vyjádření k posudku podle § 8 odst. 3 zákona zasílejte na MŽP – OPVŽP do
30 dnů od zveřejnění informace o posudku na úřední desce Moravskoslezského kraje.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
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