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ODESÍLATEL: 
 
Mgr. Evžen Doležal 
ředitel odboru  
posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10  Praha 10 

 
 
ADRESÁT: 
 
 

Rozdělovník

 
 
V Praze dne 
Čj.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 

1. dubna 2015 
17590/ENV/15 

Ing. Jančí 
267 122 107 

 
 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů — předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce „Program 
rozvoje města Studénka“ 

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že návrh koncepce „Program rozvoje města 
Studénka“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“).  

Na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních 
samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného vyhodnocení a výsledků veřejného 
projednání vydal příslušný úřad stanovisko, které Vám zasíláme v příloze. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zajištění 
zveřejnění stanoviska na úředních deskách a na internetu. Doba zveřejnění je nejméně 
15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání 
vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska. Vyrozumění zasílejte elektronicky na 
emailovou adresu: simona.janci@mzp.cz. 

Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových 
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP192K. 

Pozn. Tento dopis prostřednictvím datové schránky obdrží dotčený kraj, dotčené obce 
s rozšířenou působností a dotčené správní úřady.  

 
 
 
 

Mgr. Evžen Doležal v. r. 
Příloha:  
stanovisko ke koncepci 
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Rozdělovník k čj.: 17590/ENV/15 

Předkladatel koncepce:  

Město Studénka 

nám. Republiky 762 

742 13 Studénka 

Zpracovatel návrhu koncepce: 

Ekotoxa s.r.o. 

Fišova 403/7 

602 00 Brno – Černá Pole  

Raddit Consulting s.r.o. 

Fojtská 574  

73924 Krmelín 

Dotčené územní samosprávné celky:  

Moravskoslezský kraj 

hejtman, 28. října 117 

702 18 Ostrava 

Město Bílovec, 

Slezské náměstí 1/1  

74301 Bílovec 1 

Dotčené správní úřady:  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

28. října 117  

702 18 Ostrava 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu 

a kultury 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Na Bělidle 7  

702 00 Ostrava 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Veleslavínova 1598/18 

702 00 Ostrava 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava 

Valchařská 15 

702 00 Ostrava 

AOPK ČR, RP SCHKO Poodří 
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Trocnovská 876/2 

70200 Ostrava 

Odbory MŽP: (obdrží VS pod č. j.: 17586/ENV/15) 

odbor výkonu státní správy IX 

odbor odpadů 

odbor ochrany vod 

odbor ochrany ovzduší 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny 

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

odbor geologie 

odbor energetiky a ochrany klimatu  

odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

odbor kabinetu ministra 

Na vědomí: 

Zelený kruh 

Lublaňská 18 

120 00 Praha 2 

Česká inspekce životního prostředí 

Na Břehu 267  

190 00 Praha 9 – Vysočany 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 

Korejská 12  

702 00 Ostrava-Přívoz 

 

 

 

 

 
 
 


