Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií 1719/5
702 00 Ostrava

Ostrava dne 28. srpna 2020

Dle rozdělovníku

Č. j.: MZP/2020/580/933
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/580/192
Vyřizuje: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.
Tel.: 267 123 906
E-mail: marta.lapcikova@mzp.cz

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 – zahájení zjišťovacího řízení
záměru

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 předpisů (dále jen „zákon“),
zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „Likvidace Dolu
Frenštát“ (kraj Moravskoslezský, obec Trojanovice, k. ú. Trojanovice) zpracovaném podle
přílohy č. 3 zákona a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7
zákona.
Záměr naplňuje dikci bodu bod 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná
těžba, hlubinná těžba) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona.
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 věty druhé zákona
o neprodlené zveřejnění informace o oznámení, a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že v souladu s § 6 odst. 8 zákona lze
zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení 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 úřad o dni vyvěšení informace o oznámení
záměru na úřední desce.
V souladu s § 6 odst. 8 zákona k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ministerstvo životního prostředí
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Ing. Tomislav Střelec CSc.
Ministerstvo životního prostředí
28.08.2020

Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií 1719/5
702 00 Ostrava

Oznámení naleznete v Informačním systému EIA na webových stránkách CENIA, česká
informační agentura životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/
eia100_cr) pod kódem záměru OV9214.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX
podepsáno elektronicky

Příloha: Oznámení

Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:





Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
(oznámení je k zapůjčení na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje)
Obec Trojanovice, 744 01 Trojanovice 210
(oznámení předá oznamovatel)
Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
(oznámení je k zapůjčení na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569
(oznámení předá oznamovatel)

Dotčené orgány:








Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18
Ostrava
(oznámení předá oznamovatel)
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, k rukám tajemníka úřadu, nám. Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm
(oznámení předá oznamovatel)
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, k rukám tajemnice úřadu, Náměstí 3, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí
(oznámení předá oznamovatel)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín
(oznámení předá oznamovatel)
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Frýdek - Místek, Palackého 121, 738 01 Frýdek – Místek
(oznámení předá oznamovatel)
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72,
702 00 Ostrava
(oznámení předá oznamovatel)
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
702 00 Ostrava
(oznámení předá oznamovatel)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO
Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Pradědem
(oznámení předá oznamovatel)

Dále obdrží:









Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení záměru je k dispozici v Informačním systému EIA
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení záměru je k dispozici v Informačním systému EIA
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení záměru je k dispozici v Informačním systému EIA
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení záměru je k dispozici v Informačním systému EIA
Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznámení záměru je k dispozici v Informačním systému EIA
Oznamovatel: OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
(bez přílohy)
Zpracovatel oznámení: Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00
Ostrava
(bez přílohy)
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