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STANOVISKO 

podle § 10g 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 k návrhu koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města 
Opavy 2021+“ 

 
 
 
 

Název:     Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ 

Předkladatel:    Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 

Zástupce předkladatele:  RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti RADDIT consulting s.r.o., se sídlem 
Krmelín, Fojtská 574, 739 24, IČ 27811221 

Umístění:    Kraj:                Moravskoslezský kraj 

Obec:            Opava 

Zpracovatel vyhodnocení:  Mgr. Zdeněk Frélich (číslo osvědčení: 39949/ENV/14) 

Stručný popis koncepce:   

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ (dále „SPRSM Opavy 2021+“) je základním 
střednědobým až dlouhodobým koncepčním dokumentem statutárního města Opavy. Hlavním smyslem 
strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo 
jako celek. Strategický plán bude důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města, tak i pro 
koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě. Záměrem města Opavy je 
prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout 
potřebné kroky k rozvoji města a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých 
dlouhodobých rozvojových záměrech. Strategický plán reaguje na aktuální potřeby města a možnosti jeho 
rozpočtu, vytváří podmínky a stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných prostředků, jejich provázanost 
a zhodnocení synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi. 

Váš dopis zn.:  Dle rozdělovníku 
Ze dne:  
Čj.: MSK 142466/2021 
Sp. zn.: ŽPZ/25288/2021/Jak 
 208.1 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-02-11 
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Dokument tvoří:  
 Analytická část, která vznikla jako výstup první fáze plánovacího procesu. Cílem bylo stručné 

zhodnocení stavu a vývoje města a identifikace klíčových témat pro rozvojové priority města. Hlavní 
závěry analytické části jsou strukturovány do hlavních zjištění a SWOT analýz, které jsou stěžejním 
východiskem pro návrhovou část.  

 Návrhová část navazuje na analytickou část. Jsou v ní definovány hlavní rozvojové priority města, vize 
a cíle strategie. Součástí návrhové části je indikativní seznam strategických projektů. Současné členění 
návrhové části je stručně popsáno níže v další podkapitole.  

 Úkolem implementační části je zajištění mechanismů pro naplňování strategie města. Obsahuje 
například popis aktivit, odpovědnosti, popis zajištění cílů v rámci úřadu a také monitorovací indikátory 
pro zajištění hodnocení naplňování stanovených cílů. Součástí bude sestavení akčního plánu pro rok 
2022-2024.  

Konkrétní znění vize je „Opava – láska na celý život“: 

 Opava nabízí svým obyvatelům vše, co je potřeba k prožití spokojeného a naplněného života.  
 Je příjemným a bezpečným městem s dostupným, kvalitním bydlením. Díky atraktivnímu veřejnému 

prostoru, dostatku zeleně a rozvoji udržitelné mobility se v ní Opavané cítí dobře.  
 Má aktivní, vzdělané a podnikavé obyvatele, kteří v ní najdou rozmanité kulturní i sportovní aktivity, 

podporu při podnikání, atraktivní pracovní místa i možnosti celoživotního vzdělávání.  
 Je šetrná k přírodě a ke zdrojům. Je otevřená trendům v energetice i odpadovém hospodářství a 

využívá jejich potenciál k vlastnímu udržitelnému rozvoji.  
 Je řádně spravovaným, moderním městem s efektivním, funkčním eGovernmentem. Lidé jsou v Opavě 

na 1. místě. Díky digitalizaci usnadňuje práci zaměstnancům magistrátu i komunikaci obyvatel s 
úřadem. O názory obyvatel se aktivně zajímá a vnímá potřeby všech společenských skupin napříč 
generacemi.  

 Opava je městem na celý život.  

Stanoveny jsou prioritní oblasti, které jsou dále rozpracovány do tematických priorit, strategických cílů a 
následně do specifických cílů a opatření, které jsou naplňovány aktivitami. 

Prioritní oblasti: 

1. Opava příjemná a bezpečná zahrnuje následující tematické priority, strategické a specifické cíle:  
1.1. bydlení (zajištění souladu nabídky a poptávky po moderním, kvalitním a dostupném bydlení v souladu 

s požadavky na udržitelný rozvoj),  
1.2. veřejný prostor (revitalizace veřejného prostoru ve městě pro potřeby lidí, pro aktivní život, příjemný 

pro smysly s důrazem na bezpečnost a čistotu; veřejný prostor je prostorem kulturním),  
1.3. bezpečnost (udržování dlouhodobě nízké míry kriminality současně s vnímáním Opavy ze strany 

obyvatel coby bezpečného města pro život všech generací), 
1.4. komunikace s občany a participace (zvýšení motivací občanů města a jejich cílené zapojení do 

rozvojových aktivit města, dění ve městě a věcí veřejných),  
1.5. udržitelná mobilita a dopravní infrastruktura (dobudování základní dopravní kostry města, snížení 

zátěže z dopravy negativně ovlivňující zdraví obyvatel a zvyšující uhlíkovou stopu města a zajištění 
bezpečnosti účastníků silničního provozu),  

1.6. kvalita životního prostředí (zlepšení životních podmínek obyvatel ve městě snížením nežádoucích 
environmentálních zátěží a adaptací na dopady klimatické změny).  

2. Opava podnikavá a vzdělaná zahrnuje následující tematické priority, strategické a specifické cíle:  
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2.1. kultura a péče o movité a nemovité kulturní památky (udržování a rozvíjení tradic Opavy jako města 
kultury a přirozeného kulturního centra Slezska),  

2.2. sport a aktivní život (zajištění kvalitní sportovní infrastruktury a široké nabídky sportovních a 
volnočasových aktivit ve městě pro všechny věkové skupiny),  

2.3. zdravý život (podpora prevence nemocí a ochrany zdraví obyvatel),  
2.4. sociální péče a začleňování (zajištění podmínek pro udržení komplexní a efektivní sítě sociálních a 

souvisejících služeb, které reflektují potřeby obyvatel a možností města včetně vytváření nových 
potřebných služeb a rozvoje sociálního a návazného bydlení),  

2.5. podnikavost a inovace (maximální rozvíjení potenciálu každého žáka a osvojení klíčových kompetencí 
pro aktivní občanský, profesní i osobní život),  

2.6. pracovní místa a trh práce (zatraktivnění města pro vysokoškolské studenty, špičkové pedagogy a 
talenty, a zvýšení zájmu o celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj),  

2.7. mateřské, základní a střední školy (zvýšení nabídky kvalitních absolventů / pracovníků odpovídající 
požadavkům trhu práce),  

2.8. celoživotní a univerzitní vzdělávání (zvýšení počtu podnikatelů a perspektivních firem s inovačním 
potenciálem s cílem zvýšení ekonomické výkonnosti a vytvoření nových atraktivních pracovních míst 
na území města Opavy a širšího okolí; Opava chce být atraktivním městem pro rozvoj podnikání), 

3. Opava moderní a přitažlivá zahrnuje následující tematické priority, strategické a specifické cíle: 
3.1. efektivita veřejné správy (vybudování vstřícné a moderní správy města opírající se o vzdělané a 

motivované profesionální úředníky zajišťující vysoký standard veřejných služeb),  
3.2. digitalizace (chytré využití digitálních technologií pro zvýšení efektivity činnosti města a kvality života 

obyvatel),  
3.3. image, PR a marketing (zajištění dlouhodobé dobré reputace města jak u stávajících, tak potenciálně 

nově příchozích obyvatel, organizací a návštěvníků),  
3.4. cestovní ruch (zvýšení pozitivních ekonomických dopadů cestovního ruchu na území města a v jeho 

okolí a přispění k pozitivnímu image Opavy v očích návštěvníků),  
4. Opava šetrná k přírodě a ke zdrojům zahrnuje následující tematické priority, strategické a specifické 

cíle: 
4.1. ochrana přírody, krajiny a vodního hospodářství (zatraktivnění života ve městě a příměstských oblastí 

a posílení ekologické funkce krajiny),  
4.2. energetika (podpora energetické účinnosti a soběstačnosti),  
4.3. oběhové hospodářství (podpora principů oběhového hospodářství a zlepšení systému nakládání 

s odpady). 
 

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 a dle § 22 písm. b) 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“), na základě návrhu koncepce včetně 
vyhodnocení SEA, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává postupem podle § 10g tohoto 
zákona z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí  
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SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k návrhu koncepce 
 

„Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+“ 

 
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí následující požadavky, kterými 
budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace „Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 
2021+“ na životní prostředí a veřejné zdraví.  
 
Požadavky a doporučení stanoviska:  

1. Zajištění pásů zeleně podél nových obchvatů pro začlenění těchto staveb do krajiny, záchytu emisí a 
snížení hlučnosti.  

2. Nová výstavba parkovacích míst při současné ochraně zeleně a využití propustných povrchů, výstavba 
parkovacích domů.  

3. Při výstavbě nových úseků cyklostezek současně doplnit zeleň.  
4. Téma energetického využití odpadů řešit ve vazbě na předpokládané záměry na krajské úrovni.  
5. Při přípravě konkrétních projektů postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Odůvodnění 
Průběh posuzování:  

Krajský úřad obdržel dne 30.08.2021 kompletní oznámení koncepce, zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).  

Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 30.08.2021 na úřední desce krajského úřadu 
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA 
– Projednávané záměry, a to pod názvem „Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“, dále pak na 
webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření 
k oznámení koncepce uplynula dne 20.09.2021. 

Krajský úřad obdržel v zákonné lhůtě celkem 3 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 
dotčených orgánů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení nebyly uplatněny. Kopie všech došlých 
vyjádření byly předány předkladateli, resp. jeho oprávněnému zástupci k vypořádání.  

Na základě zjišťovacího řízení a vyjádření doručených k oznámení byl příslušným úřadem vydán dne 
22.09.2021 závěr zjišťovacího řízení s č. j. MSK 107134/2021, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen „Vyhodnocení SEA“) nejen v rozsahu základních 
zákonných požadavků, daných § 2 a 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také 
nad tento rámec, se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí byl tento dokument zveřejněn.  

Dne 18.11.2021 byla krajskému úřadu předložena koncepce ve smyslu § 10f zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Návrh koncepce byl rozeslán a zveřejněn dne 26.11.2021. Veřejné projednání o návrhu 

http://www.msk.cz/
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koncepce se konalo dne 17.01.2022 v 15 hodin. Zápis z veřejného projednání obdržel krajský úřad dne 
20.01.2022.  

K návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA byla doručena 4 vyjádření. Vypořádání doručených vyjádření, 
které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, obdržel krajský úřad od předkladatele koncepce dne 28.01.2022 a je k nahlédnutí v Informačním 
systému SEA.  

 

Popis posuzování:  

Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a v souladu s požadavky závěru 
zjišťovacího řízení.  

Z vyhodnocení SEA vyplývá: 

Při tvorbě koncepce byly jejími zpracovateli brány v úvahu všechny relevantní koncepce na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni. SPRSM Opavy 2021+ není v rozporu s relevantními cíli dokumentů, které 
mají vztah k životnímu prostředí a veřejnému zdraví.  

SPRSM Opavy 2021+ je předkládán v jedné variantě. V rámci vyhodnocení nebyly zjištěny takové negativní 
vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví na základě, kterých by bylo nutné navrhnout variantní 
řešení koncepce. 

Analytická část je zpracována v odpovídajícím rozsahu bez doporučení na úpravy.  

Návrhová část vychází z informací a závěrů analytické části. V rámci této části byly rozvedeny priority 
tematických oblastí, strategické a specifické cíle spolu s opatřeními a typovými aktivitami. V rámci této části 
byla také formulována vize.  

Z provedeného hodnocení vyplývá, že specifické cíle a opatření nejsou v rozporu s požadavky na ochranu 
životního prostředí a veřejného zdraví a mezi specifickými cíli a opatřeními není žádné, které by mělo 
potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí. Mírné negativní vlivy byly identifikovány v případě 
nové výstavby, což krátkodobě přispěje k vyšším emisím hluku a znečišťujících látek do ovzduší v daných 
lokalitách a současně povede k záborům půdního fondu, případně zásahům do zeleně přírodních prvků. Zábory 
půdního fondu se přepokládají u výstavby nových úseků cyklotras nebo obchvatů, avšak převažuje pozitivní 
vlivy. Toto bude řešeno především na úrovni územního plánu. 

V případě výstavby nových parkovišť lze očekávat - vlivem zvýšené intenzity dopravy - lokální zvýšení hlukové 
zátěže. Určení lokalit pro nová parkoviště proto musí respektovat požadavky s ohledem na stávající dopravní 
zátěž a obytnou zástavbu. Naopak vlivem následné náhrady dílčí části cest vykonané MHD, případně pěší či 
cyklistickou dopravou místo IAD, lze v centrální oblasti města očekávat významné zlepšení hlukové i imisní 
situace. Možné jsou rovněž zábory půdního fondu – avšak předpokládá se, že tyto záměry budou realizovány ve 
vazbě na již stávající infrastrukturu, čímž budou vlivy zmírňovány. 

V případě některých opatření byl identifikován potenciální mírně negativní vliv na biodiverzitu, a to v případě 
trasování některých komunikací, cyklostezek či tras pro pěší do blízkosti přírodně cenných území. Na území 
města Opavy se nachází celá řada kulturních památek a lokalit s prokázanými archeologických nálezy, které by 
mohly být koncepcí dotčeny. V případě hodnocených specifických cílů a opatření budou konkrétní vlivy na 
životní prostředí záviset především na konkrétním provedení a lokalizaci intervencí, kterými budou naplňována, 
a které musí být vyhodnoceny prostřednictvím následných procedur hodnocení vlivů záměrů na životní 
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prostředí (EIA, naturové hodnocení, biologické hodnocení, požadavky stavebního řízení a další), které musí 
schválení projektů s potenciálně negativními vlivy na životní prostředí podmiňovat. Koncepce rovněž uvádí 
indikativní seznam strategických projektů. Ty jsou rozděleny do jednotlivých prioritních oblastí a naplňují 
strategické cíle, které byly vyhodnoceny výše, přičemž projekty z tohoto seznamu byly v rámci hodnocení 
jednotlivých strategických a specifických cílů brány v potaz. Rovněž byly hodnoceny kumulativní, sekundární a 
synergické vlivy. Jednotlivé specifické cíle a opatření jsou vzájemně provázané a podporují vzájemně pozitivní 
dopady koncepce zejména v oblasti ochrany ovzduší, snižování hlukového zatížení, podpory veřejného zdraví a 
bezpečnosti, ale také připravenost na dopady změn klimatu a zajištění péče o krajinu. V rámci hodnocení 
nebyly identifikovány žádné významné negativní kumulativní, sekundární a synergické vlivy. 

Implementační část koncepce obsahuje návrh, jak s dokumentem pracovat, jak realizovat navržená opatření a 
sledovat dosažené výsledky. Nedílnou součástí je také návrh projektů či rozvojových úkolů včetně návrhu jejich 
financování, monitoring naplňování cílů koncepce a sledování stanovených indikátorů.  

V rámci Vyhodnocení SEA lze také vyloučit potenciální významné negativní vlivy koncepce na životní prostředí 
přesahující hranice ČR. Potenciální přímé vlivy specifických cílů se koncentrují na území města Opava. 

Na základě výše uvedeného je závěrem konstatováno, že problematika ochrany veřejného zdraví byla 
akcentována průběžně v dostatečné podrobnosti, a že realizace specifických cílů/opatření uvedených v koncepci 
povede ke zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti obyvatel a ochranu veřejného zdraví. Současně nebyly 
zjištěny žádné významné negativní vlivy na veřejné zdraví. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že opatření a specifické cíle priorit tematických oblastí SPRSM Opavy 2021+ 
nejsou v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví a nejsou mezi nimi žádné, 
které by měly potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí. U záměrů/projektů spadajících do 
některých již dříve identifikovaných specifických cílů/aktivit s mírně potenciálním vlivem na životní prostředí 
jsou v rámci Vyhodnocení SEA navržena opatření ke snížení potenciálních negativních vlivů těchto 
aktivit/projektů. Tato opatření jsou uvedeny jako podmínky tohoto souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů 
koncepce na životního prostředí.  

Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu pro koncepci relevantní požadavky orgánů veřejné správy chránící zájmy 
ochrany životního prostředí z předchozích procedur SEA, na nichž se autor vyhodnocení SEA podílel, a to závěr 
zjišťovacího řízení (respektive připomínky dotčených orgánů veřejné správy). 

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska bylo kromě návrhu koncepce, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení 
SEA, a dále také vyjádření k němu podaná a výsledky veřejného projednání. Argumenty těchto vyjádření byly 
vypořádány a jsou k nahlédnutí v Informačním systému SEA.  

 

Závěrem zpracovatel konstatuje, že předložená koncepce ani jednotlivé cíle a opatření v ní 
uvedené nebude mít významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Vliv koncepce SPRSM Opavy 
2021+ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti byl vyloučen příslušnými orgány ochrany přírody v rámci stanovisek: Krajského úřadu, 
odboru životního prostředí a zemědělství s č. j. MSK 84564/2021 ze dne 28.07.2021; Ministerstva 
životního prostředí – Odboru výkonu státní správy IX s č. j. MZP/2021/580/947 ze dne 
09.07.2021 a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti Poodří s č. j. 00629/PO/2021-2 ze dne 07.07.2021. 
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O povolení konkrétních záměrů může být následně rozhodnuto pouze na základě standardních procedur 
územního a stavebního řízení (územního plánování), respektive v části případů nepochybně také na základě 
posouzení záměru ve smyslu dílu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, případně i posouzením na oblasti Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedním z cílů uvedeného postupu je upozornit jak předkladatele koncepce, tak i nositele uvedených záměrů, 
aby při jejich schvalování očekávali větší nároky na posouzení vlivů na životní prostředí, respektive, aby při 
jejich přípravě hledali taková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na životní prostředí.  

Na úrovni koncepce byla navržena vhodná opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci zjištěných 
potenciálních negativních vlivů, přičemž další opatření mohou být navrhována postupně při zjištění možných 
negativních vlivů na dalších úrovních plánování nebo projektové přípravy.  

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti 
němu odvolat. Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle § 10g odst. 4 a 5 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad upozorňuje na povinnost dle § 10g odst. 4 až odst. 6 zákona, kdy je schvalující orgán povinen 
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popř. pokud toto stanovisko požadavky 
a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán 
povinen svůj postup odůvodnit. Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci, a to včetně prohlášení. 
O zveřejnění prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány 
a dotčené územní samosprávné celky.  
 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně 
o zveřejnění stanoviska na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona 
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska.  
Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K. 
 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde  
 Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava – předkladatel  
 
Dotčené správní úřady 
 Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava  
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde  
 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava  

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K
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 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  
 RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti RADDIT consulting s.r.o., se sídlem Fojtská 574, 739 24  

Krmelín– zástupce předkladatele  
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava  
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