
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

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

963/580/15,40665/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.         26. 6. 2015 

 

 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní 

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 v souladu s § 6 odst. 6 

zákona zasílá oznámení záměru „PLAKOR CZECH, FÁZE V.“ (kraj: Moravskoslezský, 

obec: Mosnov, k. ú.: Mošnov), zpracované podle přílohy č. 3 zákona a sděluje, že tento 

záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.  

 

Záměr naplňuje dikci bodu 4.4. Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, 

s kapacitou nad 500 tis.m2/rok celkové plochy úprav - kategorie I přílohy č. 1 k zákonu 

jako významná změna záměru dle ust. §4 odstavec 1 písm. b) zákona. 

Současně záměr naplňuje dikci bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy 

včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 

parkoviště nebo garáže a kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu 

- kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

 

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

zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení záměru, a o tom, kdy a kde je 

možné do oznámení záměru nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že 

v souladu s § 6 odst. 7 zákona lze zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru 

příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru, 

a to 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 písemně nebo 

elektronicky (marta.lapcikova@mzp.cz) příslušný správní úřad o dni vyvěšení informace 

o oznámení záměru na úřední desce. 

 

Ve vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních 

úřadů zaslaných v souladu s § 6 odst. 7 zákona ministerstvo uvítá názor, zda je nutné 

záměr posoudit v plném rozsahu dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru 

ministerstvo žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru 

na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen 

zvýšený důraz. Ve vyjádření není nutné oznamovatele upozorňovat na návazná řízení 
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a povinnosti z nich vyplývající. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný správní úřad 

nemusí přihlížet. 

S obsahem oznámení je také možno se seznámit v Informačním systému EIA 

na webových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9156. 

 

       „otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Tomislav Střelec, CSc. 

ředitel odboru 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

 

 

 

 

Ing. Leo Krainou 

zástupcem ředitele odboru 

 

 

Příloha: Oznámení 

 

 

Rozdělovník k č.j. 963/580/15,40665/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 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  

 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 (bez přílohy): 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na odboru posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence) 

 Obec Albrechtičky 742 55 Albrechtičky 131 

 Obec Petřvald, 742 60 Petřvald 175 

 Obec Sedlnice, 742 56 Sedlnice 109 

 Obec Skotnice, 742 59 Skotnice 24  
 Obec Trnávka, 742 58 Trnávka 1 

 Oznamovatel: PLAKOR CZECH s.r.o., Průmyslová 367, 74251 Mošnov 

 Zpracovatelka oznámení: Ing. Jitka Vavrečková, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory 
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