ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Dle rozdělovníku

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

22. března 2016
14667/ENV/16
Ing. Jůzová
267 122 217

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 (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako
změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b)
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 21
písm. c) zákona, Vám v souladu s § 6 odst. 6 zákona zasílá oznámení záměru
„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační
etapa“ 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 ustanovení § 16 odst. 3 zákona
neprodleně zveřejní informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost,
dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou 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 dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou
datovou nebo e-mailovou zprávou (barbora.juzova@mzp.cz), příp. písemně příslušný
úřad o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení
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nejpozději
do
20
dnů
ode
na úřední desce dotčeného kraje.

dne

zveřejnění

informace

o oznámení

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení 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. Dále 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 oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem
záměru MZP468.

Příloha: oznámení záměru (dle rozdělovníku)

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
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Rozdělovník k č.j.: 14667/ENV/16:
Dotčené územní samosprávné celky:
Moravskoslezský kraj, hejtman
28. října 117, 702 18 Ostrava

Příloha: oznámení záměru

Statutární město Ostrava, primátor
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příloha: oznámení záměru

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava

Příloha: oznámení záměru

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Příloha: oznámení záměru

(bude předáno oznamovatelem
záměru)
(bude předáno oznamovatelem
záměru)
(bude předáno oznamovatelem
záměru)
(bude předáno oznamovatelem
záměru)

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

Příloha: oznámení záměru

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příloha: oznámení záměru

(bude předáno oznamovatelem
záměru)

(bude předáno oznamovatelem
záměru)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Příloha: oznámení záměru
(bude předáno oznamovatelem
záměru)

Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava

Příloha: oznámení záměru
(bude předáno oznamovatelem
záměru)

Oznamovatel:
GEOSAN GROUP a.s.
Luděk Kostka
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
Zpracovatel oznámení záměru:
AZ GEO, s.r.o.
Ing. Luboš Štancl
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
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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
Povodí Odry, s. p.
Varenská 49, 701 26 Ostrava
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: (odesláno IS č. j.: 15381/ENV/16)
(Oznámení záměru je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
odbor environmentálních rizik a ekologických škod
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC
a IRZ
Na vědomí:
odbor výkonu státní správy IX - Ostrava
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