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Dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.

V Ostravě dne:
22. 5. 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 oznámení záměru „CENNZO Ostrava“
(kraj: Moravskoslezský, obec: Ostrava, k. ú.: Mariánské Hory) zpracované podle přílohy
č. 3 zákona a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
zákona.
Záměr naplňuje dikci bodu 53 (Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním)
kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Jedná se o změnu záměru dle ustanovení § 4 odst. 1
písm. a) 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 (marta.lapcikova@mzp.cz) příslušný správní úřad o dni vyvěšení informace
o oznámení záměru na úřední desce.
V souladu s § 6 odst. 8 zákona k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
správní úřad nepřihlíží.
Text oznámení naleznete také v Informačním systému EIA na webových stránkách
CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru OV9201 v části oznámení.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Příloha: Oznámení

Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (příloha je k zapůjčení
na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje)

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (příloha je k zapůjčení
na Magistrátu města Ostravy)

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců
63, 709 00 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka, U Splavu 76, 725 28 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo
nám. 8, 729 29 Ostrava
Dotčené orgány:

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

Magistrát města Ostravy, k rukám tajemníka magistrátu, Prokešovo nám. 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

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

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel: SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady

Zástupce oznamovatele: Mgr. Tomáš Chudárek, SUEZ Využití zdrojů a.s., Drčkova
2798/7, 628 00 Brno

Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00
Brno
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