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Dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.

V Ostravě dne:
5. 2. 2018

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (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. 7 zákona zasílá informaci o oznámení záměru „Umístění
výroby BAUR FORMSCHAUMTECHNIK s.r.o. v hale C areálu Karla, s.r.o., Bruntál“
(kraj: Moravskoslezský, obec: Bruntál, k. ú.: Bruntál-město) a sděluje, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Záměr naplňuje dikci bodu 42 (Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů,
syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného
limitu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 věty
druhé 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. 8 zákona lze zaslat písemné vyjádření k oznámení
záměru příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
záměru na úřední desce Moravskoslezského kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15
dnů. Zároveň ministerstvo žádá v souladu s § 16 odst. 2 věty třetí zákona, aby dotčené
územní samosprávné celky v co nejkratším možném termínu vyrozuměly písemně nebo
elektronicky (renata.krausova@mzp.cz) příslušný správní úřad o dni vyvěšení informace
o oznámení záměru na úřední desce.
Ve vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků a dotčených orgánů
zaslaných v souladu s § 6 odst. 8 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 a povinnosti
z nich vyplývající. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný správní úřad nepřihlíží.
Oznámení zpracované podle přílohy č. 3 zákona naleznete v Informačním
systému EIA na webových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia
pod kódem záměru OV9198 v části oznámení.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Dotčené orgány:

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

Městský úřad Bruntál, k rukám tajemnice úřadu, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní
pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál

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

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel: Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel oznámení: RNDr. Oldřich Kuběna, U Byniny 634, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

2

