
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. j.; sp. zn.:     Vyřizuje:          V Ostravě dne: 
371/580/15,15403/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.        4. 3. 2015 
 
 
Věc: Mobis Lamp Shop CZ – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

k doplnění 
 
 
A) REKAPITULACE PROCESU EIA 

Dne 6. 1. 2015 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, (dále jen „MŽP OPVIP“) dokumentaci vlivů 
záměru „Mobis Lamp Shop CZ“, zpracovanou podle přílohy č. 4 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“).  

Dne 14. 1. 2015 převedlo MŽP OPVIP proces EIA tohoto záměru na Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „MŽP OVSS IX“), které dne 
16. 1. 2015 rozeslalo dokumentaci záměru dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.  

Dne 3. 3. 2015 MŽP OVSS IX pověřilo zpracováním posudku o vlivech záměru 
na životní prostředí autorizovanou osobu podle § 19 zákona pana Ing. Jiřího Tylčera, CSc. 

 
B) POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v průběhu procesu 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí MŽP OVSS IX jako příslušný úřad podle § 21 
písm. c) zákona tímto vrací v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona dokumentaci 
k doplnění. 
 
Požadovaný rozsah doplnění dokumentace: 

1) S ohledem na možnost výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v dotčeném 
území zajistit zpracování aktualizace přírodovědného průzkumu, který bude založen 
na terénním šetření ve vhodném období roku (pozdní jaro, časné léto). 

 
2) Zpracovat podrobnou bilanci výkopových zemin vzniklých v rámci výstavby záměru 

a stanovení způsobu nakládání s přebytečnou zeminou. 
 
3) Upřesnit, zda uvedené celkové množství organických rozpouštědel 63 t/rok 

zahrnuje spotřebu těkavých organických látek (VOC) v procesu odmašťování 
(čištění) a současně v procesu aplikace nátěrových hmot.  

 
4) Sjednotit údaje o způsobu odvádění odpadního plynu ze vstřikovacích lisů 

do ovzduší uvedené v kap. B.III.1 dokumentace s údaji uvedenými v kap. 3.2.2 
rozptylové studie (Seibert R., 1/2015). V dokumentaci se zmínka o společném 
odtahu z těchto zdrojů do tkaninového filtru na rozdíl od rozptylové studie neuvádí.  

 
Dle rozdělovníku  
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5) Do kap. B.I.6 uvést stručný popis technického řešení zařízení pro odmašťování 
výlisků včetně sušení, popis způsobu odvádění VOC z těchto procesů do ovzduší. 
Do tabulky 15 v kap. B.III.1 doplnit údaje o emisích VOC z procesu odmašťování 
výlisků včetně sušení. 

 
6) V rámci Opatření v průběhu přípravy záměru v kap. D.IV dokumentace stanovit 

podmínku k omezování emisí pachových látek odváděných do ovzduší z procesu 
aplikace nátěrových hmot, zapracovat příslušné doporučení uvedené v kap. 6 
rozptylové studie. 

 
7) Prověřit možnosti variantního řešení přepravy surovin a produktů železniční 

dopravou jako alternativu vůči automobilové dopravě. Porovnat varianty mimo jiné 
z hlediska vlivu na ovzduší.  

 
8) V rámci Opatření v průběhu výstavby záměru v kap. D.IV dokumentace rozšířit 

komplexní projekt sadových úprav o výsadbu izolační zeleně (stromy a keře) podél 
celého areálu záměru tak, aby mohla co nejdříve plnit svou izolační funkci. 

 
9) Doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních 

k dokumentaci. Jednotlivě vypořádat všechny připomínky obsažené ve vyjádřeních. 

 
C) ZÁVĚR 

Doplnění dokumentace je nutno MŽP OVSS IX s ohledem na počet dotčených 
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků předložit v tištěné podobě 
v počtu 10 ks a 1 ks v elektronické podobě.  

V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona bude doplnění dokumentace po jeho 
předložení MŽP OVSS IX neprodleně předáno zpracovateli posudku. K vyjádření 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům bude doplnění 
dokumentace zasláno a zveřejněno podle § 16 zákona současně s posudkem. 

Kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou v elektronické podobě 
k dispozici v  Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české 
informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách 
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV9150, 
v sekci dokumentace.  
 

MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace k doplnění na úředních 
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 
(např. v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 
zákona nejméně 15 dnů.  

 
Zároveň MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky v souladu 

s ustanovením § 16 odst. 4 zákona, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 
(marta.lapcikova@mzp.cz), příp. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení 
informace o vrácení dokumentace k doplnění na úředních deskách, a to v co nejkratším 
možném termínu.  
 
 
 
       „otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Tomislav Střelec, CSc. 
ředitel odboru  
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Rozdělovník k č.j.: 371/580/15,15403/ENV: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
• Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
• Obec Mošnov, 742 51 Mošnov 175 

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

28. října 117, 702 18 Ostrava 
• Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, Štefánikova 1163, 

742 21 Kopřivnice  
• Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, Freudova 118, 742 58 Příbor 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 

702 00 Ostrava  
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 
 

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  
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
• Obec Sedlnice, 742 56 Sedlnice 109 
• Obec Petřvald, 742 60 Petřvald 175 
• Obec Albrechtičky 742 55 Albrechtičky 131 
• Obec Skotnice, 742 59 Skotnice 24  
• Obec Trnávka, 742 58 Trnávka 1 
• TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

(oznamovatel) 
• TPO Group, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava (zástupce oznamovatele 

na základě plné moci) 
• Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Masná 1493, 702 00 Ostrava (zpracovatel 

dokumentace) 
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