Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Olomouc dne 23. června 2022
Č. j.: MZP/2022/570/910
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/570/183
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová
Tel.: 267 123 804
E-mail: kamila.kudelova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

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
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, Vám zasílá dle ustanovení § 6 odst. 5 téhož zákona
informaci o oznámení záměru „Gumárensko – plastikářská hala“ v k. ú. Zubří,
zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu, a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda výše uvedený záměr bude předmětem posouzení
podle zákona, v kladném případě upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, na
úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření
k oznámení záměru příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení záměru na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16
odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené
územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (kamila.kudelova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení
informace o oznámení záměru na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6
odst. 6 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení záměru nejpozději do 30
dnů od zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen
zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly
formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru
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a náležitosti stanovené přílohou č. 3. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat
oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
Oznámení je k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8281?lang=cs, kód záměru OV8281.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona).

Ing. Kamila Kudelová
vedoucí oddělení 1
odboru výkonu státní správy VIII
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Dotčené orgány:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 3792,
761 90 Zlín
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, Letenská 1918,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Oznamovatel:
Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří
Zpracovatel oznámení:
Mgr. Alan Kašpar, E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava
Na vědomí:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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