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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) - rozeslání a zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí (dále jen „doplnění dokumentace“) a posudku o vlivech záměru 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 Vám
v souladu s § 8 odst. 6 zákona zasílá doplnění dokumentace a současně v souladu s § 9
odst. 7 zákona i posudek k záměru „CTPark Ostrava Hrabová, objekt O3 –
rozšíření“ (kraj: Moravskoslezský, obec: Ostrava, k. ú.: Hrabová), jehož zpracování
ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 zákona. Doplnění dokumentace bylo, jako
jeden z výchozích podkladů, předáno zpracovatelce posudku, která jej následně v tomto
posudku zohlednila.
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, vyvěšením
na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(například v místním tisku, rozhlase apod.) 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 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 možném 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
o 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 OV9123.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru

„otisk úředního razítka“

Přílohy: doplnění dokumentace a posudek

Rozdělovník k č.j. 1071/580/12,65931/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)
•
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (příloha je k zapůjčení
na Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí)
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:
•
Oznamovatel: CTPark Ostrava, Ing. Petra Pivovarová, Na Rovince, 720 00 Ostrava –
zástupce oznamovatele na základě plné moci (pouze posudek)
•
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Dále obdrží (bez přílohy):
•
Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(přílohy jsou k zapůjčení na sekretariátu odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence)
•
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)
•
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, 702 00 Ostrava

