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ZÁPIS 
 

z veřejného projednání záměru ve smyslu ustanovení § 17 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 a ustanovení § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., záměru 

„COS Suché Lazce, novostavba skladovací haly 3. etapa“ 

konaného dne 1. 2. 2018 v 16:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích. 
 

 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

  
1. Průběh posuzování záměru před veřejným projednáním 
 
Dokumentace Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předána      14. 11. 2017  
Lhůta pro podávání připomínek k dokumentaci      27. 12. 2017 
Datum konání veřejného projednání        1. 2. 2018  
 
2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání záměru, ve smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskutečnilo 
dne 1. 2. 2018 v 16:00 v kulturním domě v Suchých Lazcích (Přerovecká 129/68, 747 95 Opava – Suché 
Lazce). 
Příslušný úřad zveřejnil informaci o místě a času veřejného projednání ve smyslu ustanovení  
§ 16 a § 17 uvedeného zákona, na úřední desce Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský 
úřad“) dne 24. 1. 2018 a na úřední desce územně samosprávného celku, tj. Magistrátu města Opavy a Úřadu 
městské části Suché Lazce.  
 
3. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace záměru, včetně vyjádření dotčených správních úřadů  
a veřejnosti k hodnocení vlivů záměru „COS Suché Lazce, novostavba skladovací haly 3. etapa“ na životní 
prostředí. 
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4. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byla pověřena Ing. Dana Kučová a Mgr. Kateřina Hujíková (dle ust. § 3 odst. 2 
vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí, dále jen „vyhláška“). Z průběhu veřejného projednání byl pořízen 
zvukový záznam (ust. § 17 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), s čímž byli přítomní 
veřejného projednání seznámeni. 
 
 
5. Účastníci veřejného projednání 

 Oznamovatel: zastoupen Karlem Suchánkem 
 Zpracovatel dokumentace a zároveň zástupce oznamovatele: Ing. Pavla Žídková  
 Zpracovatel posudku: Ing. Luboš Štancl 
 Zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: Ing. Dana Kučová a Mgr. Kateřina Hujíková 
 Starosta městské části Suché Lazce: Mgr. Petr Orieščík 
 Veřejnost  

                
6. Program veřejného projednání 

Úvod  
Vystoupení zástupce oznamovatele  
Vystoupení zpracovatelky dokumentace 
Vystoupení zpracovatele posudku  
Diskuse 
Závěr 
 

 
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Veřejné projednání zahájila Ing. Dana Kučová, přivítala přítomné, představila zástupce jednotlivých 
zúčastněných stran, navrhla program veřejného projednání. Mgr. Kateřina Hujíková informovala přítomné  
o dosavadním průběhu posuzování předmětného záměru, včetně stručného přehledu časové chronologie dosud 
proběhlých úkonů posuzovacího procesu. Jelikož všichni přítomní byli obeznámeni s podstatou a účelem 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, nebylo třeba toto blíže komentovat. Všichni přítomní byli 
upozorněni na zaznamenávání průběhu veřejného projednání. 
 
Karel Suchánek seznámil přítomné s projednávaným záměrem.  
 
Ing. Pavla Žídková – zpracovatelka dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, rovněž 
seznámila přítomné s projednávaným záměrem.  
 
Ing. Luboš Štancl - zpracovatel posudku se vyjádřil k procesu zpracování posudku k uvedenému záměru.   
 
Následně byla zahájena diskuse.  
 
V diskuzi byla projednávaná zejména tato témata: 

- Vliv na krajinný ráz 
- Problematika hluku 
- Skladování nebezpečných látek 
- Problematika zpevněných ploch ve stávajícím areálu 
 
Připomínky, které byly vzneseny přímo k Ing. Pavle Žídkové nebo se týkaly realizace 1. etapy záměru, nejsou 
předmětem posuzování záměru „COS Suché Lazce, novostavba skladovací haly 3. etapa“. Z diskuze vzešly 
připomínky, které zpracovatel posudku vyhodnotí a případně zapracuje do návrhu závazného stanoviska.  
 
Obsah a průběh diskuse z veřejného projednání bude sloužit příslušnému úřadu jako jeden ze zdrojů informací 
pro zpracování stanoviska podle ustanovení § 9a odst. 1, zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí. 
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III. ZÁVĚR 
 
Závěrem veřejného projednání bylo konstatováno, že vlivy záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví byly v souladu se zákonem 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, projednány. 

Na závěr bylo dále uvedeno, že z veřejného projednání bude vyhotoven zápis, následně bude Ing. Lubošem 
Štanclem zpracován posudek k uvedenému záměru. Poté bude na základě dostupných podkladů a vyjádření 
uplatněných ve smyslu ust. § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zpracováno a příslušným 
úřadem vydáno závazné stanovisko k projednávanému záměru.  

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, že byla splněna všechna zákonná ustanovení  
pro veřejné projednání k výše uvedenému záměru podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné 
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
 
 
 
V Ostravě, dne 2. 2. 2018 
 
 
 
       Zpracovala: Mgr. Kateřina Hujíková 
       pověřena řízením veřejného projednání 
 
 
Rozdělovník: 
 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde  
 Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava   
 Městská část Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce 
 
Dotčené správní úřady 
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava   
 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  
 
Dále obdrží 
 Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (zpracovatelka dokumentace a oprávněný zástupce 

oznamovatele) 
 AZ GEO, s.r.o., Ing. Luboš Štancl, Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava (zpracovatel posudku) 
 RKL Opava, spol. s r.o., Záhumenní 360, 747 22 Dolní Benešov (oznamovatel) 
 
 
  
 

 
 


		2018-02-02T09:08:47+0000
	Not specified




