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Věc: Výzva k doplnění dokumentace vlivů záměru „CTPark Ostrava Hrabová – objekt
O3 – rozšíření“ na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen
„ministerstvo“), 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
právních předpisů (dále jen „zákon“), obdrželo dne 6. 2. 2012 dokumentaci vlivů výše
uvedeného záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), zpracovanou
podle přílohy č. 4 zákona a předloženou v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 věty druhé
zákona.
Dne 13. 2. 2012 byl oznamovatel vyzván k doplnění aktuálního stanoviska orgánu
ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, které bylo doloženo dne 27. 2. 2012.
Dne 28. 2. 2012 byla dokumentace rozeslána dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření. Na úřední desce
Moravskoslezského kraje byla informace o dokumentaci zveřejněna dne 12. 3. 2012. Dne
26. 4. 2012 byla zpracováním posudku podle § 19 zákona pověřena RNDr. Věra Tížková
(dále jen „zpracovatelka posudku“) a veškeré podklady pro zpracování posudku si
převzala osobně dne 2. 5. 2012.
V souladu s ustanovením § 8 odst. 5) zákona ministerstvo na základě doporučení
zpracovatelky posudku zaslaného dopisem zn. GC-2012-0246 ze dne 14. 5. 2012 a
na základě vyjádření obdržených ke zveřejněné dokumentaci konstatuje, že dokumentaci
je nutno doplnit o následující údaje:
1)

zpracovat novou rozptylovou studii, která vypořádá a zapracuje do výpočtu
připomínky ČIŽP (zn. ČIŽP/49/IPP/1204243.0002/12/VMJ) a MŽP, odboru ochrany
ovzduší (čj. 704/780/12) včetně vlivu resuspenze a kompenzačních opatření.
Rozptylová studie musí také vypořádat problematiku pachových látek podle
připomínky městského obvodu Hrabová (č.j.:00640/201/Fai) a kumulaci vlivů
z celého CTParku.

2)

porovnat navržené technologie záměru s nejlepšími dostupnými technologiemi
(BAT) - požadavek ČIŽP a MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence.

3)

upřesnit technologii třískového hospodářství - použití řezných emulzí, chlazení,
nakládání s třískami - požadavek ČIŽP.

4)

navrhnout opatření ke snížení nebo eliminaci vzniku sekundární prašnosti během
stavebních prací- požadavek ČIŽP.

5)

doplnit seznam odpadů vznikajících při realizaci záměru (katalogová čísla odpadů,
předpokládaná množství a způsob nakládání s nimi) a při provozu záměru (opravit
tabulky č. 33 a 34 na str. 69-71 dokumentace) - požadavek ČIŽP.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona bude doplnění dokumentace po jeho
předložení ministerstvu neprodleně předáno zpracovatelce posudku a k vyjádření
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům bude zasláno a
zveřejněno podle § 16 zákona až současně s posudkem.
Doplnění dokumentace je nutno ministerstvu s ohledem na počet dotčených
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků předložit 8 x v tištěné
podobě a 1 x v elektronické podobě (v jednom souboru dokumentace + doplnění
dokumentace).

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník k č.j.: 717/580/12, 40876/ENV:
Dotčené územní samosprávné celky:
•
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
•
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Dotčené správní úřady:
•
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava
•
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava
•
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní,
Bažanova 4, 720 00 Ostrava
•
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 1
•
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: CTP INVEST, spol. s r. o., Central trade park 1571, 396 01 Humpolec
•
Zpracovatelka dokumentace: Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01
Havířov
•
Zpracovatelka posudku: RNDr. Věra Tížková, G-Consult, spol. s r. o., Trocnovská
794/9, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

