
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Č. j.; sp. zn.     Vyřizuje:           V Ostravě dne: 

522/580/15,22568/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.         30. 3. 2015 

 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - předání 

závěru zjišťovacího řízení záměru „Technologické zařízení na H56 – projekt MBH“ 
 

  
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 před účinností zákona č. 39/2015 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“), 
Vám sděluje, že výše uvedený záměr byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 
Ministerstvo vydalo na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních 
úřadů závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.  

 

Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 

zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním 

v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona 

nejméně 15 dnů. Zároveň ministerstvo v souladu s § 16 odst. 4 zákona žádá dotčené 

územní samosprávné celky o zaslání  písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru 

zjišťovacího řízení na úřední desce formou elektronické datové nebo e-mailové 

(marta.lapcikova@mzp.cz) zprávy, popř. písemně, a to v nejkratším možném termínu. 

 

S obsahem závěru zjišťovacího řízení je také možno se seznámit v Informačním 

systému EIA na webových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem 

záměru OV9149. 

 

 

      „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Tomislav Střelec, CSc. 

ředitel odboru  
 

 

Příloha: závěr zjišťovacího řízení 

 

 
Dle rozdělovníku 
 

 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
odbor výkonu státní správy IX 
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 
tel.: +420 595 136 465 kl. 41 
fax: +420 596 118 798  
marta.lapcikova@mzp.cz 
www.mzp.cz 

 



Rozdělovník k č. j. 522/580/15,22568/ENV: 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  

 Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  

 

Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

 Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 16/25, 

742 35 Odry 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 

702 00 Ostrava  

 

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 ovzduší, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10  

 Oznamovatel: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 00 Odry 

 Zpracovatel oznámení: Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Masná 1493, 

702 00 Ostrava 
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