
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Č. j.; sp. zn.:     Vyřizuje:   V Ostravě dne: 
1351/580/10,81967/ENV; 001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková  21. 9. 2010 
 
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí  
 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 

„ministerstvo“), jako věcně a místně příslušný úřad podle § 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), ve znění 
pozdějších  předpisů (dále jen „zákon“), Vám zasílá posudek vlivů záměru „Obnova 
horské chaty na Lysé hoře na místě vyhořelé chaty Slezský dům, přípojky 
inženýrských sítí, terénní úpravy a zpevněné plochy“ na životní prostředí (dále 
jen „posudek“), jehož zpracování ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 
zákona. Oznamovatelem záměru je společnost AK 1324, s.r.o., Lysá hora, 739 04 
Krásná č.p. 282. 
 

Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona o neprodlené  zveřejnění informace o posudku, a o tom kdy a kde je možné do 
posudku nahlížet, vyvěšením 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 do 30 dnů 
ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Moravskoslezského 
kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň ministerstvo žádá v souladu s § 16 
odst. 4 zákona, aby dotčené územní samosprávné celky v co nejkratším možném termínu 
vyrozuměly ministerstvo, jakožto příslušný úřad, o dni vyvěšení informace o posudku na 
úřední desce.  

 

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – 
http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9061. 
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Rozdělovník k č.j.:1351/580/10,81967/ENV: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 

• Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (příloha je k zapůjčení                 
na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí               
a zemědělství) 

• Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo  
• Obec Ostravice, 739 14 Ostravice 577  
 

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

28. října 117, 702 18 Ostrava 
• Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,          

Palackého 115, 738 01 Frýdek - Místek   
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,  

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 1 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava,  

Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava 
• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, 

Nádražní 36, 756 51 Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha  

10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů na životní prostředí            
a integrované prevence) 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody,        
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů   
na životní prostředí a integrované prevence) 

• Ministerstvo životního prostředí, obor mezinárodní ochrany biodiverzity,        
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů    
na životní prostředí a integrované prevence) 

• Oznamovatel: AK 1324, s.r.o., Lysá hora, 739 04 Krásná č.p. 282  
• Zpracovatelka doplnění dokumentace: RNDr. Lenka Filipová, Lískovec 244,       

739 30 Frýdek - Místek (bez přílohy)  
• Zpracovatel posudku: RNDr. Milan Macháček, EKOEX Jihlava, Žižkova 93, 586 01 

Jihlava (bez přílohy) 
 


