
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

305/580/17,13877/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.      23. 2. 2017 
 

Věc: Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016 - rozeslání 

a zveřejnění doplnění dokumentace a posudku o vlivech záměru na životní prostředí 

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 § 8 odst. 6 zákona zasílá doplnění 

dokumentace a současně v souladu s § 9 odst. 7 zákona i posudek k záměru „Navýšení 

výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016“ (kraj: Moravskoslezský, obec: 

Nošovice, k. ú.: Nošovice), jehož zpracování ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9 

odst. 1 zákona. 

Záměr naplňuje dikci bodu 7.1 - Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických 

kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok - 

kategorie II přílohy č. 1 k zákonu jako změna záměru dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona. Současně záměr naplňuje dikci bodu 10. 4 – Skladování vybraných 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, 

zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 

toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství 

nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t -  

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 doplnění dokumentace a o posudku, a o tom 

kdy a kde je možné do doplnění dokumentace a do posudku nahlížet, na úředních 

deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření 

k doplnění dokumentace a k posudku do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o doplnění 

dokumentace a posudku na úřední desce Moravskoslezského kraje. Doba zveřejnění 

informace je 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 doplnění dokumentace a posudku na úřední 

desce. 

Do doplnění dokumentace a 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 OV9177. 

 

        „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 
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Přílohy: doplnění dokumentace, posudek 

 

 

 

Rozdělovník k č. j. 305/580/17,13877/ENV: 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (příloha je k zapůjčení 

na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje) 

 Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá 

 

Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ředitel úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 Magistrát města Frýdku-Místku, tajemník magistrátu, 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 Dymos Czech, s.r.o., Hyundai 700/3, 739 51 Nošovice 

 Zpracovatelka doplnění dokumentace: RNDr. Věra Tížková, G-Consult, spol. s r. o., 

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava (bez příloh) 

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

702 00 Ostrava (bez příloh)  

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

700/1, 739 51 Nižní Lhoty (bez příloh) 
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