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

Ostrava dne 9. února 2021
Č. j.: MZP/2021/580/156
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/580/29
Vyřizuje: Ing. Renata Krausová
Tel.: 267 123 911
E-mail: renata.krausova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

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
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 „Dobývací prostor
Nové Oldřůvky“ (kraj Moravskoslezský, město Budišov nad Budišovkou, k. ú. Nové Oldřůvky
I.) zpracovaném podle přílohy č. 3 zákona a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení ve smyslu § 7 zákona.
Záměr naplňuje dikci bodu 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba,
hlubinná těžba) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu podle § 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, 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 (renata.krausova@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.
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Ing. Tomislav Střelec CSc.
Ministerstvo životního prostředí
09.02.2021

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 OV9219 v části oznámení.

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

Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:



Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Dotčené orgány:









Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18
Ostrava
Městský úřad Vítkov, k rukám tajemnice úřadu, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Opava, Olomoucká 82, 746 01 Opava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72,
702 00 Ostrava
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
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 geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Zmocněnkyně oznamovatele/zpracovatelka oznámení: Ing. Pavla Žídková, Polní 293,
747 62 Mokré Lazce
Oznamovatel: PETRSTON s.r.o., Moravské náměstí 629/4, 602 00 Brno
Obec Čermná ve Slezsku, Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Čermná ve Slezsku

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

