KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství

*KUMSX02KIX13*

28. října 117, 702 18 Ostrava

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MSK 37324/2022
ŽPZ/27556/2021/Jak
208.1 S10 N
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová
595 622 717
595 622 126
posta@msk.cz
2022-03-11

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce „Adaptační strategie na změnu
klimatu statutárního města Karviné“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí; žádost o zveřejnění
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, obdržel oznámení koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města
Karviné“ dle 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 „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“); předkladatelem je statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná,
IČ 00297534, na základě plné moci zastoupen právnickou osobou ASITIS s.r.o., se sídlem Vážného 99/10, 621
00 Brno – Řečkovice, IČ 07836686. Příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí zasílá oznámení koncepce a současně tímto informuje, že na podkladě obdrženého oznámení
koncepce ve výše uvedené věci je zahájeno zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Příslušný úřad žádá dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění této informace o oznámení koncepce,
a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a na
internetu, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň žádá
o vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce (emailem nebo do datové schránky).
Dále upozorňuje dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány, ve smyslu § 10c odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, na možnost zaslat vyjádření k tomuto oznámení, a to nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje
(od 15.03.2022), v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Do oznámení koncepce lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v kanceláři
č. B 513 a internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského
úřadu - E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Adaptační strategie na změnu klimatu
statutárního města Karviné“.
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Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (od 15.03.2022) může
každý ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k dané koncepci zasílat svá
písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10c odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Po dobu nepřítomnosti zastoupena Mgr. et Mgr. Ondřejem Turským
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Přílohy (viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK032K)



Oznámení koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“
Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde
 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - předkladatel
Dotčené správní úřady
 Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, 702 00 OstravaMoravská Ostrava
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2,
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 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
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18,
702 00 Ostrava
Dále obdrží
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava
 ASITIS s.r.o., se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno – Řečkovice – zástupce předkladatele
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