
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

1332/580/16,54135/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.      9. 8. 2016 
 

 

Věc: Rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru „Navýšení výrobní kapacity 

ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2016“ na životní prostředí 

(dále jen „posudek“) 

 

 

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 § 9 odst. 7 zákona zasílá posudek k záměru 

„Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 

2016“ (kraj: Moravskoslezský, obec: Nošovice, Nižní Lhoty, k. ú.: Nošovice, Nižní Lhoty), 

jehož zpracování ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 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 změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona. 

Současně záměr naplňuje dikci bodu 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba 

s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, 

cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě 

pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření 

výbuchem) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu jako změna záměru podle § 4 odst. 1 

písm. c) zákona. 

 

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 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 dle ustanovení 

§ 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.  

Dále ministerstvo žádá v souladu s § 16 odst. 4 zákona dotčené územní 

samosprávné celky, aby v co nejkratším termínu vyrozuměly elektronickou datovou nebo 

e-mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz), příp. písemně, ministerstvo, jakožto 

příslušný úřad, o dni vyvěšení informace o posudku na úřední desce.  

 

 

 

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 
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Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9171. 

 

 

        „otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Tomislav Střelec, CSc. 

ředitel odboru 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

 

 

 

Ing. Leo Krainou 

zástupcem ředitele odboru 

 

 

Příloha: posudek 

 

 

Rozdělovník k č. j. 1332/580/16,54135/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 Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá 

 Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá  

 Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá  

 Obec Vojkovice, Vojkovice 88, 739 51 Dobrá 

 Obec Střítež, 739 59 Střítež u Českého Těšína č. 118 

 

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 22 Frýdek-Místek 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Frýdek - Místek, Palackého 121, 738 01 Frýdek – Místek  

 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 (příloha je k zapůjčení na sekretariátu odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované prevence) 

 Oznamovatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, 

Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty 

 Zpracovatel dokumentace: Ing. Libor Obal, TESO Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 7, 

702 00 Ostrava (bez přílohy) 

 Zpracovatel posudku: Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., Vladislava Vančury 424/44, 

748 01 Hlučín (bez přílohy) 
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