
Č. j.; sp. zn.: Vyřizuje:        V Ostravě dne:
MZP/2017/580/1368,45676; 220.1,A/20 Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.        18. 12. 2017

Věc: Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Areál Kopřivná (Sjezdová trať 
Vápenná)“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 
„ministerstvo“), jako věcně a místně příslušný úřad dle ustanovení § 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), v tehdy účinném 
znění, zahájilo dopisem č.j. 580/708/ENV/2006 ze dne 26. 10. 2006 zjišťovací řízení 
k záměru „Areál Kopřivná (Sjezdová trať Vápenná)“ (dále jen „záměr“).

Dne 5. 1. 2007 vydalo ministerstvo odůvodněný písemný závěr 
č.j. 580/708/ENV/2006 s upřesněním informací, které požaduje uvést do dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí (dále též „dokumentace“). Dokumentaci oznamovatel 
záměru ministerstvu dosud nepředložil.

Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 
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 č. 326/2017 Sb.“). Podle čl. II Přechodná ustanovení bodu 5. 
zákona č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.

Vzhledem k výše uvedenému ministerstvo sděluje, že v souladu s tímto 
ustanovením zákona č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný závěr č.j. 580/708/ENV/2006 
ze dne 5. 1. 2007 pozbyl dnem 1. 11. 2017 platnosti. Ministerstvo, jako příslušný úřad, 
tímto posuzování vlivů záměru na životní prostředí ukončuje.
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:
 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 Obec Malá Morávka, 793 36 Malá Morávka 55

Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava
 Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, 

nám. Svobody 5, 795 01 Rýmařov
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

Na Bělidle 7, 728 92 Ostrava 1
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 

702 00 Ostrava 
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště 

Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Dále obdrží:
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Oznamovatel: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka 
 Zpracovatelka oznámení: Ing. Radmila Kiszová - Pinia, Sokolovská 1269/16, 741 01 

Nový Jičín

Sokolovská 1269/16
741 01 Nový Jičín 1
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