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  ZÁPIS 

z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) a posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) podle 
ustanovení § 17 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“), a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále 

jen „MŽP“) č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru 

 

„Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část 
Závada, km 2,000 – 4,600“ 

konaného dne 12. 12. 2017 v obci Petrovice u Karviné 186, 735 72 Petrovice u Karviné, 
od 14:00 hodin. 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním 

• Dne 27. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚMSK“) oznámení 
záměru zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu.  

• Dne 4. 6. 2015 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným 
územním samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným správním úřadům (dále jen 
„DSÚ“) ke zveřejnění a vyjádření. Dne 5. 6. 2015 byla informace o oznámení záměru 
zveřejněna na úřední desce KÚMSK a dne 25. 6. 2015 uplynula lhůta k vyjádření.  

• Dne 2. 7. 2015 odeslalo MŽP dopis KÚMSK s žádostí o postoupení záměru na MŽP vzhledem 
k potencionálně možným přeshraničním vlivům záměru na životní prostředí. Dne 3. 7. 2015 
záměr KÚMSK postoupil MŽP. 

• Dne 1. 10. 2015 bylo MŽP doručeno vyjádření polské strany, ve kterém bylo požadováno 
doplnění analýzy povodňových rizik a informací týkajících se ovlivnění průtoku povodňových 
vod a způsobu odhadování a vyplácení kompenzací majitelům nemovitostí na polské straně. 
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• Dne 25. 2. 2016 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr bude posuzován podle 
zákona.  

• Dne 28. 4. 2017 předložil oznamovatel na MŽP kompletní počet potřebných paré 
dokumentace zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu RNDr. Věrou Tížkovou (osvědčení 
odborné způsobilosti č.j.: 3188/487/OPV/93 s prodloužením autorizace č.j.: 58326/ENV/16). 

• Dopisem ze dne 15. 5. 2017 rozeslalo MŽP dokumentaci DÚSC a DSÚ ke zveřejnění 
a k vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne 22. 5. 2017 na úřední desce 
KÚMSK. Lhůta pro zasílání písemných vyjádření tak uplynula dne 21. 6. 2017. 

• K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 9 vyjádření (1 vyjádření DÚSC, 
7 vyjádření DSÚ a 1 vyjádření od dotčeného státu (Polská republika) včetně příloh). 

• Dopisem ze dne 9. 8. 2017 byla zpracováním posudku pověřena Ing. Jarmila Paciorková, 
držitelka autorizace dle § 19 zákona (osvědčení č.j. 5251/3988/OEP/92 s prodloužením 
autorizace rozhodnutím č.j. 14816/ENV/16). Dne 11. 8. 2017 byly zpracovatelce posudku 
doručeny všechny podklady potřebné ke zpracování posudku. 

• Dne 11. 10. 2017 obdrželo MŽP zpracovaný posudek. 

• Dne 1. 10. 2017 byl posudek rozeslán DÚSC a DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření. Informace 
o posudku byla zveřejněna dne 7. 11. 2017 na úřední desce Moravskoslezského kraje. Lhůta 
pro zasílání písemných vyjádření tak uplynula dne 7. 12. 2017. 

• Dne 24. 11. 2017 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC a DSÚ 
ke zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna dne 29. 11. 2017 
na úřední desce KÚMSK. 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 
12. 12. 2017 ve společenské místnosti v základní a mateřské škole v Petrovicích u Karviné 
186, 735 72 Petrovice u Karviné, od 14:00 hodin. 

3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Zuzana 
Haunerová, referentka oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na jednání byl za MŽP přítomen také Ing. Milan 
Muzikář, vedoucí oddělení mezistátní EIA, OPVIP. 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření DÚSC a DSÚ 
k posouzení vlivů záměru „Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, 
km 2,000 – 4,600“ na životní prostředí. 
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5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

zástupci oznamovatele     Ing. Hana Burkovičová 

(Povodí Odry, s. p.)    Ing. Jiří Biksadský 

zpracovatelé dokumentace  RNDr. Věra Tížková 

  Ing. Radek Klvač 

zpracovatelka posudku  Ing. Jarmila Paciorková 

dotčené územní samosprávní celky: 

Moravskoslezský kraj    nezúčastnil se 

Statutární město Karviná    nezúčastnilo se 

Obec Petrovice     doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., starosta 

dotčené orgány: 

Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce DSÚ.  

Veřejného projednání se zúčastnili taktéž zástupci veřejnosti. Celkem se veřejného 
projednání zúčastnilo 8 osob. 

6. Program veřejného projednání 

1. Úvod 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 

3. Diskuse 

4. Závěr   

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Veřejné projednání zahájila Ing. Zuzana Haunerová (MŽP). V úvodu seznámila přítomné 
s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran a provedla 
časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí (dále jen „proces EIA“). 

V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného 
projednání, zástupci jednotlivých stran. 

Zástupkyně oznamovatele Ing. Hana Burkovičová stručně představila projednávaný 
záměr.  

Zpracovatelka dokumentace RNDr. Věra Tížková zhodnotila účel a přínos záměru, popsala 
technické řešení záměru a shrnula vlivy záměru na životní prostředí a dále seznámila přítomné 
s výsledky hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a závěry odborných studií.  
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Zpracovatelka posudku Ing. Jarmila Paciorková ve svém vystoupení zhodnotila kvalitu, 
úplnost a rozsah dokumentace. Uvedla, že dokumentaci hodnotní jako akceptovatelnou 
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále stručně okomentovala 
obdržená vyjádření v rámci procesu EIA. Závěrem uvedla, že navrhuje vydat souhlasné 
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s podmínkami. 

Poté Ing. Zuzana Haunerová vyzvala zástupce jednotlivých stran, aby vznesli připomínky 
či dotazy k předmětnému záměru a procesu EIA. Vzhledem k tomu, že ze strany přítomných 
osob nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy, následoval závěr veřejného projednání. 

Veřejné projednání bylo ukončeno dne 12. 12. 2017 v 14:45 hod.  

III. ZÁVĚR  

Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující 
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje zvukový záznam.  

Vlivy záměru „Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,000 
– 4,600“ byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání 
dokumentace a posudku k záměru „Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část 
Závada, km 2,000 – 4,600“ podle zákona a vyhlášky. 

 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Haunerová 

referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

 

Schválil: Ing. Milan Muzikář 

vedoucí oddělení mezistátní EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence  

 


