
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. j.; sp. zn.:     Vyřizuje:          V Ostravě dne: 
727/580/14,32538/ENV;001098/S-5  Ing. Marta Lapčíková         6. 5. 2014 
 
Věc: Posuzování vlivů záměru „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o.“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí k doplnění 

 
 
A) REKAPITULACE PROCESU EIA 

Dne 10. 3. 2014 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, (dále jen „MŽP OPVIP“) dokumentaci vlivů 
záměru „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o.“, zpracovanou podle přílohy č. 4 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 jen „zákon“).  

Dne 14. 3. 2014 převedlo MŽP OPVIP proces EIA tohoto záměru na Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „MŽP OVSS IX“), které dne 
13. 3. 2014 rozeslalo dokumentaci záměru dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.  

Dne 31. 3. 2014 MŽP OVSS IX pověřilo zpracováním posudku o vlivech záměru 
na životní prostředí paní RNDr. Věru Tížkovou, která je autorizovaná osoba podle § 19 
zákona. 

 
B) POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE 

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v průběhu procesu EIA 
MŽP OVSS IX jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona vrací v souladu 
s ustanovením § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění. 
 
Požadovaný rozsah doplnění dokumentace: 

1) Přepracovat hlukovou studii tak, aby modelovala vliv hluku z dopravy se 
zohledněním všech přístupových pozemních komunikací v dotčené lokalitě. Dále 
doplnit tuto studii o srovnání výsledků výpočtu matematického modelu 
s hygienickými limity stanovenými pro příslušný typ komunikace včetně návrhu 
protihlukových opatření v případě, že dojde k překročení hlukových limitů či vzniku 
hlukového příspěvku. 

 
2) Odstranit neurčitosti v rozptylové studii, na které je upozorněno ve vyjádření 

Občanského sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí. 
 

3) Dopřesnit údaje týkající se vznikajících odpadů. 
 

4) Doplnit o informaci, zda realizací záměru bude navýšena železniční doprava 
směrem Nošovice-Hnojník-Střítež-Český Těšín. 
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5) Doplnit informaci o skutečném stavu vybudovaných protihlukových valů včetně 
porovnání s relevantními podmínkami stanoviska Ministerstva životního prostředí 
č.j. 34668/ENV/06 ze dne 5. května 2006. Provést odůvodnění případných rozdílů. 

 
6) Doplnit konkrétní možnost výsadby doprovodné zeleně kolem dopravních napojení 

areálu společnosti HMMC. 
 

7) Doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních 
k dokumentaci. V doplnění dokumentace jednotlivě vypořádat všechny připomínky 
obsažené v těchto vyjádřeních včetně návrhu opatření na jejich řešení. 

 
 

C) ZÁVĚR 

Doplnění dokumentace je nutno MŽP OVSS IX s ohledem na počet dotčených 
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků předložit v tištěné podobě 
v počtu 12 ks a 1 ks v elektronické podobě.  

V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona bude doplnění dokumentace po jeho 
předložení MŽP OVSS IX neprodleně předáno zpracovatelce posudku. K vyjádření 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům bude doplnění 
dokumentace zasláno a zveřejněno podle § 16 zákona současně s posudkem. 

Kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou v elektronické podobě 
k dispozici v  Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české 
informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách 
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV9143, 
v sekci dokumentace.  
 

MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 
zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách 
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, 
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.  

 
Zároveň MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky v souladu 

s ustanovením § 16 odst. 4 zákona, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 
(marta.lapcikova@mzp.cz), příp. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení 
informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v co nejkratším možném 
termínu.  
 
 
       „otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Tomislav Střelec, CSc. 
ředitel odboru  
 
 
 
 
po dobu nepřítomnosti zastoupen 
Ing. Leo Krainou 
zástupcem ředitele odboru 
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Rozdělovník k č.j.: 727/580/14,32538/ENV: 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
• Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
• Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá 
• Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá  
• Obec Dobrá, 739 51 Dobrá č. 230 
• Obec Vojkovice, Vojkovice 88, 739 51 Dobrá 
• Obec Dobratice, Dobratice č. 49, 739 51 Dobrá 

 
Dotčené správní úřady: 
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 

115, 738 22 Frýdek-Místek 
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Frýdek - Místek, Palackého 121, 738 01 Frýdek – Místek  
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 

702 00 Ostrava  
 

Dále obdrží: 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10  
• Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
• Zpracovatel dokumentace: Ing. Libor Obal, TESO Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 7, 

702 00 Ostrava 
• Zpracovatelka posudku: RNDr. Věra Tížková, G-Consult, spol. s r. o., Trocnovská 

794/9, 702 00 Ostrava 
• Obec Střítež, 739 59 Střítež u Českého Těšína č. 118 
• Milada a Jiří Králíkovi, Vojkovice 62, 739 51 Dobrá 
• Tomáš a Zuzana Chodurovi, 739 53 Hnojník 59 
• OS Střítež – za zdravé prostředí, 739 59 Střítež 249 
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