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Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Betonárna Staříč – zvýšení kapacity“
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; žádost o zveřejnění;
žádost o vyjádření
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) 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, obdržel dne 9.4.2021 oznámení k záměru „Betonárna Staříč – zvýšení kapacity“,
umístěném v k.ú. Staříč. Oznamovatel: NETO HOLDING s.r.o., Ostravská 494, 739 25 Staříč; IČO: 27763897.
Na podkladě obdrženého oznámení ve výše uvedené věci je zahájeno zjišťovací řízení v souladu s § 6 odst. 7,
a § 7 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen dle přílohy č. 1, kategorie II,
bodu 41 Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných
cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot
a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu (25 000 t/rok).
Krajský úřad žádá obec Staříč jako dotčený územně samosprávný celek, ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, o zveřejnění informace o oznámení, která je přílohou dopisu, a to
po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a na internetu. Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení,
sejmutí této informace na úřední desce.
Dále žádá obec Staříč a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí o zaslání vyjádření k tomuto oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení záměru na úřední desce krajského úřadu (§ 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí). Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti
posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz
(v souladu s § 7 odst. 1 zákona).
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Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru
a náležitosti stanovené přílohou č. 3, 2 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele
na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 uvedeného zákona).

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde
 Obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč
Dotčené správní úřady
 Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, Frýdek-Místek

KHS MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

ČIŽP OI Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Dále obdrží
 NETO HOLDING s.r.o., Ostravská 494, 739 25 Staříč (oznamovatel)
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