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KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
28. října 117, 702 18  Ostrava 

 

 

 

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 
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Zveřejnění návrhu koncepce 
„Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023“ 

včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona  
č. 100/2001 Sb. a Vyhodnocení koncepce na soustavu Natura 2000 dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. 
 

 

podle § 10f odst. 2 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 o posuzování vlivů na životní prostředí“). 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako místně 

a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a na základě přenesení posuzování koncepce ministerstvem životního prostředí na orgán kraje dle § 23 

odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zasílá v souladu s § 10f odst. 2 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí k vyjádření návrh koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 

2017 – 2023“ včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí s náležitostmi dle přílohy č. 9 zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení koncepce na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen návrh koncepce).  

 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu 

koncepce nahlížet, na úředních deskách, současně s upozorněním, že každý může příslušnému úřadu zaslat své 

písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. 

Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 11. 3. 2017. Doba zveřejnění koncepce je nejméně 15 dnů. 

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění návrhu koncepce 

v co nejkratším možném termínu.  

 

Dále upozorňujeme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 10f odst. 2 

zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu koncepce, zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání. 

Váš dopis zn.:  dle rozdělovníku 
 Ze dne:  

Čj: MSK  23433/2017 
Sp. zn.: ŽPZ/3739/2017/Ham 
 208.1 V10 
Vyřizuje: Ing. Táňa Hamplová 
Telefon: 595 622 714 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2017-02-13 



  

2/3 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00 www.msk.cz 
 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10f odst. 5 zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Informaci o místě a času konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel 

koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem 

(například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen o místě a času konání 

tohoto veřejného projednání informovat příslušný úřad. 

 

Do návrhu koncepce lze nahlédnout na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – 

úřední deska krajského úřadu - EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Strategický plán rozvoje 

statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na 

webových stránkách Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK019K. Do návrhu 

koncepce lze po telefonické domluvě nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu 

v kanceláři č. B 511 a příslušném úřadu dotčeného územně samosprávného celku (Magistrát města Ostravy, 

odbor ochrany životního prostředí). 

„otisk razítka“ 

Ing. Dana Kučová 

vedoucí oddělení 

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Kamilem Peichlem, v.r. 

oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

za správnost vyhotovení 

Ing. Táňa Hamplová 

 

Příloha  

Návrh koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023“ 

Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/2001 Sb. 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

Dotčené územní samosprávné celky 

 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde  

 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – předkladatel  

Dotčené správní úřady 

 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (v tištěné 

podobě) 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,  

702 00 Ostrava   

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava  

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde  

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 

Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz   

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK019K
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Dále obdrží  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava  

 RNDr. Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín – zástupce předkladatele 

koncepce  

 Úřad městského obvodu Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Lhotka, U Splavu 76, 725 28 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Nová Bělá, Mitrovická 342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá 

 Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

 Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. května čp.1/2a, 725 25 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba 

 Úřad městského obvodu Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, 716 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Třebovice, 5. května 5027, 722 00 Ostrava 

 Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 
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