MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE. Vršovická 65
-

-

dle rozdělovníku

Váš dopis značky! ze dne:

Naše značka:
106844!ENV‘09

Vyřizuje:
Ing. Honsová!I.2012

PRAHA
30, 12. 2009

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Č 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
zahájení zjišt‘ovacího řízení ke koncepci „Reionální inovační
strateie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016“
—

Jako příslušný úřad Vám v souladu s
lOc odst. 2 zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme kopii oznámení koncepce „ReionáIní inovační
strateie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016“, zpracované podle přílohy č. 7
zákona a sdělujeme Vám, že toto oznámení koncepce (dále jen „oznámeni“) bude
podrobeno zjišťovacímu řízení podle lOd zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu
16 odst. 3 zákona
neprodleně
o zveřejnění
informace
o oznámení
a o tom,
kdy
a kde
je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK apod.) současně
s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů
na životní prostředí, zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale
doporučuj eme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu
s ustanovením 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace.
Toto vyrozumění lze zaslat i elektronicky, a to na adresu:
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
lOc odst. 3 zákona o zaslání v\jádření k oznámení Ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí, nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení
podle 16 odst. 4. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzovane koncepce, složky životnÍho prostředí,
vlivy na životní prostfedí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména
zaměřit.

2. Zda přicházejí v ťivahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se
svými vlivy na životní prostředí. které by měly být předmětem vyhodnocení
a posouzení.
přírody, kte k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle
45i
1QQ Sb
1 tnem Ofl1 podle tiiOi, ‘lelze
nhro pr od a I in
rviouČit vPznamné vlhu této koncepce na evropskr významné lokalitu a ptačí ohias:h,
Orgány

jakont Č

TEt,:
26712 1111

ochrany

114

ČNB Praha I
č,ú.7628-001Í0710

IČO:
164801

fax:
267310443

žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly.
Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno
zejména následující:
1,

Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení,
tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit
nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).

2.

Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě).

Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http :!Jeia.cenia.cz/seaikoncepce!prehled.php, kód koncepce MZP 104K.

Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou
působností a doičené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis v elektronické
podobě.
Oznámení koncepce v elektronické podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce
s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou
s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce
s rozšířenou působností.
Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozicí na MŽP, odboru
posuzování vlivů na ZP, kancelář č. 741, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Příloha:
-

oznámení koncepce
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Dotčené územní samosprávné celk
y:
Dotčený kraj:
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje
hejtman
28.říjnall7
702 18 Ostrava
Dotčené obce s rozšířenou pŮsobností
(Příloha oznámení koncepce):
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01 Bruntál
Město Krnov
Hlavní nám. 1
794 01 Krnov
Město Rýmařov
nám. Míru I
795 01 Rýmařov
Město Fn2dek-Místek
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov
Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
Město Karviná
Fryštátská 72; I
733 24 Karvina-Fryšát

Město Bohumín
náměstí T. G. Masaryka 158
735 81 Bohumín
Město Český Těšín
nárn.Č stí CSA I
737 01 Ceský Těšín

Město Havířov
Svornosti 2
736 34 Havířov-Město
Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
741 01 NovÝ Jičín

Město Bílovec
17.listopadu 411
743 01 Bílovec
Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru I
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Město Kopřivnice
Záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
Město Odry
Masarykovo nám. 25
74235 Odry
Město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Město Hlučín
Mírové nám. 23
748 01 Hlučín
Město Kravaře
Náměstí 43
p4721 Kravaře
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
Magistrát města Ostravy
ProkeŠovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Dotčené správní úřady (‘Příloha o:mmení koncepce):
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 I 8 Ostrava
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na Bělidle
702 00 Moravská Ostrava
Národní památkový ústav
územní pracoviště v Ostravě
Korejská 12
702 00 Ostrava-Přívoz
Obvodní báňský úřad Ostrava
Veleslavínova 18
RO.BOX 103
728 03 Ostrava 1
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15
702 00 Ostrava
Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnovp.R.
Správa CHKO Jeseníky
Sumperská 93
790 01 Jeseník

Správa CHKO Poodří
ul. 2. května
742 13 Studénka
Odbory MŽP:
-zde-

“‘

odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných Části přírody
odbor mezinárodní ochrany hiodiverzit\
odbor péče o národní parky
odbor ochrany horninového a pudního prostředí
odbor odpadů
odbor ekologických škod
odbor ochrany vod
odbor environmentálních rizik
odbor ochrany ovzduší
odbor udržitelné energetiky a dopravy
odbor i)olhikv životního orosttedí
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MŽP, OVSS IX (Příloha oznámení koncepce)
MZP, OVSS VIII (Příloha oznámení koncepce)
Na vědomí:
Zpracovatel oznámení
Agentura pro regionální rozvoj, aSs.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí (Příloha oznámení koncepce)
Na Břehu 267/l
190 00 Praha 9 Vysočany
—

Český báňský úřad (‘Příloha oznámení koncepce)
Kozí 4
110 01 Praha 1 Staré Město
—

Agentura ochrany přírody a krajiny
středisko Ostrava
Trocnovská 2
702 00 Ostrava

ČR (Příloha oznámení koncepce)

Zelený kruh
Lublaňská 18
Praha 2
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