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Dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.

V Ostravě dne:
17. 7. 2017

Věc: Posuzování vlivů záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná –
hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, jako věcně
a místně 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“), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona dokumentaci vlivů
záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 –
14,900“ (kraj: Moravskoslezský, obec: Ostrava, k. ú.: Poruba) na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“), předloženou v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 věty druhé
zákona.
Záměr naplňuje dikci bodu 9.3 (Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic
a pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla
podle zvláštního právního předpisu) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu jako záměr podle
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona.
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci, a o tom kdy a kde je možné
do dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může
zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce Moravskoslezského kraje. Doba zveřejnění informace je
nejméně 15 dnů.
Zároveň ministerstvo 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 dokumentaci na úřední desce, a to v co nejkratším možném termínu.
Dále ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému
správnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce Moravskoslezského kraje.
Ve vyjádření není nutné oznamovatele upozorňovat na návazná řízení a povinnosti
z nich vyplývající. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný správní úřad nemusí
přihlížet.

S obsahem dokumentace je také možno se seznámit v Informačním systému EIA
na webových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9193.

„otisk úředního razítka“
Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Příloha: Dokumentace

Rozdělovník:
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)

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (příloha je
k zapůjčení na Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí)

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55, 708 56 OstravaPoruba
Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18
Ostrava

Magistrát města Ostravy, k rukám tajemníka magistrátu, Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72,
702 00 Ostrava
Dále obdrží (bez přílohy):

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)

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(příloha je k zapůjčení na sekretariátu odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence)

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická
65, 100 10 Praha 10 (příloha je k zapůjčení na sekretariátu odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence)

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
s adresou pro doručování Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské
Hory.

Zpracovatelka dokumentace: Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01
Havířov

