
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

2104/580/16,76389/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková       7. 11. 2016 

 

 

Věc: Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace, doplnění dokumentace 

a posudku 

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 v souladu s ustanovením § 17 zákona oznamuje konání 

veřejného projednání dokumentace, doplnění dokumentace a posudku záměru  

 

„Zařízení pro výrobu stavebních hmot – Bohumín“ 
 

 

Místo: Městský úřad Bohumín, zasedací místnost A243 

Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
 

Datum: 16. 11. 2016 
 

Čas: 15:00 hodin 

 

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

zákona o neprodlené zveřejnění informace o místě, datu a času konání veřejného 

projednání vyvěšením na úřední desce a na internetu, a to po dobu nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. Zároveň ministerstvo žádá v souladu s ust. § 16 odst. 4 

zákona dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění elektronickou datovou 

nebo e-mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz) příslušného úřadu o dni 

vyvěšení této informace. 

Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace 

o vlivech záměru na životní prostředí a jejího doplnění. 

 

 

 

        „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Tomislav Střelec, CSc. 

ředitel odboru 

 

 

Dle rozdělovníku 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
odbor výkonu státní správy IX 
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava    
tel.: +420 267 123 906 

marta.lapcikova@mzp.cz 
www.mzp.cz 

 



  

Rozdělovník k č.j. 2104/580/16,76389/ENV: 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  

 Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  

 

Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

 Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 

735 81 Bohumín 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 

15/72, 702 00 Ostrava  

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná 

 

Dále obdrží: 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 

 Oznamovatel: GEMEC - UNION a.s., odštěpný závod, Ostrava, Poděbradova 35, 

702 00 Ostrava 1 

 Zpracovatel dokumentace: Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Masná 1493/8, 

702 00 Ostrava 

 Zpracovatel posudku: Ing. Jiří Tylčer, CSc., AQD-envitest, s.r.o., Vítězná 3, 702 

00 Ostrava 
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