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Výroková část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 

jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 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 (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr 

s názvem 

„Příprava území – lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně“ 

(dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 10.6 

– „Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst 

s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. 

Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 6 000 m2 zastavěné plochy. 

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“.  Záměr je možno dále 

zařadit do bodu 1.3 – „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry na ploše od 10 

do 50 ha“ a také jako podlimitní k bodu 1.7 „Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo 

k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo 

akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou 

spáru.“. 

Váš dopis zn.: GC-2016-0949 G-Consult, spol. s r.o. 

Trocnovská 794/9 
70200 Ostrava-Přívoz 
 

Ze dne: 23.12.2016 
Čj: MSK 166778/2016 
Sp. zn.: ŽPZ/34243/2016/Haj 
 208.3 V10 
Vyřizuje: Ing. Martina Hájková, Ph.D. 
Telefon: 595 622 937 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2017-03-01 

 
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška 
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Kapacita (rozsah) záměru: 

Celková plocha území je 13,5 ha, z toho cca 7,3 ha bude tvořit veřejná zeleň. Velikost 

retenční nádrže je 435 m3. 

  

Umístění záměru: 

Kraj:  Moravskoslezský 

Obec:  Bohumín 

Katastrální území: Starý Bohumín  (parc. č. 1052, 1276/4, 1048/4, 849/6, 849/1, 1047/1, 849/4, 

849/5, 835/2, 847, 835/1, 856/6, 838/2, 838/1, 851, 856/2, 856/5, 856/1, 854, 853, 918/1, 919, 1016, 1017, 

907/2, 1367/9, 1367/4, 1047/2, 965/1, 964/2, 974/1, 974/2, 963, 965/4, 955, 927, 929, 930, 940, 931, 933, 

1050/1, 1049/1, 1118/12, 1114/4, 1113/1, 1367/8, 1109/3, 945, 2585) 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Předložený záměr řeší přípravu území spočívající v realizaci technické a dopravní infrastruktury a odvodnění 

území pro připravovanou výstavbu rodinných domů. Realizace záměru povede k možnosti rozšíření bydlení 

v rodinných domech se zahradou v městské části města Bohumín - Starý Bohumín. Zájmové území je pracovně 

členěno do 3 sektorů:  

Sektor 1 (cca 2,2 ha) - volná plocha - bez využití - severně od ul. P. Cingra. Plocha vznikla demolicí stávajících 

obytných objektů bývalé dělnické kolonie.  

Sektor 2 (cca 3,61 ha) - volná plocha jihovýchodně orientovaná od ul. P. Cingra - bez využití. Původně využívaná 

jako zemědělská půda, nyní volné travnaté plochy. Ve východní části sektoru 2 se nacházejí navážky mocnosti 

cca 1,5 m. Část plochy o výměře 0,65 ha byla v minulosti zastavěna obytnými domy.    

Sektor 3 (cca 7,3 ha) - volná plocha jižně od ul. P. Cingra - bez využití. Plocha je nevhodná pro stavební 

a zemědělské účely, v minulosti sloužila jako depozitní území a byla zavážena nesourodou směsí zeminy, 

stavební suti apod. Na západním okraji se nachází vodní plocha - rybník Suchý stav.  

Sektory 1 a 2 jsou určeny pro výstavbu nových rodinných domů (výstavba vlastních rodinných domů není 

součástí záměru). Sektor 3 je určen pro volnočasové aktivity - park, dětské hřiště, pěší trasy a cyklotrasy. 

V tomto prostoru bude provedena výsadba stromů a keřů.    

 

Kumulace posuzovaného záměru s dalšími záměry se nepředpokládá. Dle dostupných informací se v blízkosti 

lokality záměru nepřipravuje žádný další záměr.   

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Záměr je rozdělen na tyto stavební objekty: 

SO 01 - Příprava území:  Jedná se především o vykácení náletové zeleně, vybourání stávajících nevyužívaných 

komunikací a zpevněných ploch u zdemolovaných objektů a vybourání základů těchto objektů.   

SO 02 - Komunikace: Navržená obslužná komunikace s asfaltobetonovým povrchem pro budoucí zástavbu 39 

rodinných domů (sektor 1 a sektor 2) je navržena jako klidová s max. rychlostí 30 km/hod, obousměrná, šířky 

5,5 m, její plocha činí 5460 m2. Pěší komunikace v sektoru 2 je převážně šířky 2 m s povrchem z minerálního 

betonu; cyklotrasy pak z asfaltobetonu šířky 3 m o celkové ploše 2 010 m2. K této cyklotrase je přiřazen i pruh 

pro pěší šířky 1,5 m. U pěších komunikací v centrální části jsou plochy pro umístění hracích prvků rovněž 

s povrchem z minerálního betonu a podél chodníků zpevněné plochy pro umístění laviček.  Pěších komunikace 

a plochy činí 4545 m2.   
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SO 03 - Kanalizace dešťová: Srážkové vody budou nejdříve akumulovány v domovních retenčních nádržích 

(realizace při výstavbě rodinných domů) s přepady do drenážních přípojek. Srážkové vody ze sektorů budou 

odváděny drenáží podél nových komunikací a následně budou odtékat kanalizačním potrubím do retenční nádrže.  

U retence bude umístěna čerpací stanice o maximálním výkonu 20,0 l/s a se zapínáním a vypínáním v rozmezí 

1,0 m. Vypínání bude nastaveno tak, aby v retenční nádrži zůstala stálá hladina vody a tvořila tak přirozený 

krajinotvorný prvek. Retence bude propojena se stávající vodní nádrží Suchý stav povrchovým bezpečnostním 

přepadem.  Z rybníka Suchý stav bude proveden (obnoven) bezpečnostní přepad DN300 mm do vodního toku 

Bajcůvka. Napojení bude na stávající kanalizaci DN500, která je zaústěna do vodoteče. Úsek délky cca 36,0 m 

bude vyčištěn a bude opraven stávající výústní objekt. Výtlak z čerpací stanice bude zaústěn do bezpečnostního 

přepadu, tím bude zajištěno i plnění stávající vodní nádrže.  

SO 03A Přípojky kanalizace dešťové: Pro připojení přepadů z retencí jednotlivých RD je na každý pozemek 

přivedeno drenážní potrubí ukončené plastovou šachticí.    

SO 04 Kanalizace splašková: Nová kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN500mm 

SmVaK, a.s. v ulici P. Cingra.    

SO 04A Přípojky kanalizace splaškové: Pro připojení jednotlivých RD je na každý pozemek přivedeno potrubí 

DN150 mm ukončené plastovou šachticí.  

SO 05 Vodovod: RD budou napojeny na pitnou vodu připojením na nové rozvody vody DN100 mm (GG-litina) 

v nově navrhovaných komunikacích.  

SO 05A Vodovodní přípojky: Na hlavní řady bude napojeno 39 kusů přípojek z PE100.  

SO 06 Plynovod Rozsah stavby: Rodinné domy budou napojeny na STL plynovod připojením na nové rozvody 

plynu v nově navrhovaných komunikacích.   

SO 07 Sadové úpravy: Na místě je navržena nová veřejná pobytová plocha a plánovaná zástavba. Zástavba je 

zamýšlena hlavně v severní a východní partii pozemku (sektory 1 a 2). Prostor s okolím propojuje několik 

chodníků. Centrální veřejný prostor (zeleň) - sektor 3 - by se měl stát místem využívaným pro krátkodobé 

rekreační a případně sportovní aktivity okolních obyvatel.  Před provedením sadových úprav musí nejdříve dojít 

k sanacím zeleně a zpřehlednění území - vyčištění území a odstranění invazivních druhů.  V malém množství 

dojde také ke kácení. U kácení se bude jednat o vrby, staré třešně a další ovocné stromy ze starých zrušených 

zahrad. Největší sanační zásahy proběhnou v jižní části území, kde byl postupem času vytvořen hustý porost 

náletových dřevin (bude provedena jejich probírka). K vyčištění a odstranění vegetace dojde i ve středovém 

žlabu návozu, který bude terénně upraven. 

Dále budou provedeny terénní úpravy spočívající v závozu jam, jemné modelaci terénu a vytvoření valu 

v sektoru 3 pro zatraktivnění plochy. Celkový koncept řešení volného prostoru je založen na křížení dvou hlavních 

cest, kolem kterých vedou aleje. Uprostřed křížení je navržena volná dlážděná plocha se sezením, které tvarově 

kopíruje trasování cest a hlavní komunikační směr pěšího provozu. Po stranách jsou herní plochy pro děti, které 

budou dotvořeny přírodními prvky ze dřeva v podobě soustav kmenů. Cyklodoprava bude vedena jižní cestou 

tak, aby nedocházelo ke kolizím s pěšími ve středové části. Návrh pracuje s užitím původních druhů dřevin 

a doplňuje je v menší míře atraktivními dřevinami introdukovanými, jako jsou např. muchovníky z důvodu 

časného kvetení, jedlých plodů a barevně atraktivního barvení do červena v podzimním období. V západní části 
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je navržena nová retenční nádrž pro zachycení dešťové vody z území. Nádrž bude modelována z jedné strany 

pozvolně, tato strana bude osázena bahenními rostlinami. Travnaté prostory na hlavním parteru budou řešeny 

pobytovým trávníkem a v okrajích doplněny květnatými trávníky s doplněním cibulovin. Při přípravě a realizaci 

záměru bude respektována zákonná ochrana dřevin rostoucích mimo les a bude dodržena ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

činnostech tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin umístěných na dotčených a sousedících pozemcích.   

SO 08 Venkovní osvětlení:  V rámci záměru bude provedena výstavba nového veřejného osvětlení. Dotčená 

lokalita bude napojena na energetickou síť veřejného osvětlení.  

Oznamovatel: 

město Bohumín, IČ: 00297569, se sídlem Masarykova 158, 73581 Bohumín  

Jedná se o účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Zpracovatel oznámení: 

Ing. Adéla Matlochová, RNDr. Věra Tížková 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 23.12.2016 oznámení záměru oznamovatele, zpracované dle přílohy č. 3 zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru 

podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem 

č. j. MSK 167288/2016 ze dne 28.12.2016. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr má 

významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

Záměr je zařazen do kategorie II bodu 10.6 přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí „Nové 

průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou 

nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba 

obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo 

garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“. 

Záměr je dále možno zařadit do bodu 1.3 „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové 

poměry na ploše od 10 do 50 ha“, podlimitní k bodu 1.7 „Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování 

nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované 

nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou 

spáru“.   

Charakteristika záměru: 

Předložený záměr řeší přípravu území spočívající v realizaci technické a dopravní infrastruktury a odvodnění 

území pro připravovanou výstavbu rodinných domů. Realizace záměru povede k možnosti rozšíření bydlení 

v rodinných domech se zahradou v městské části města Bohumín - Starý Bohumín. Zájmové území je pracovně 

členěno do 3 sektorů:  
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Sektor 1 (cca 2,2 ha) - volná plocha - bez využití - severně od ul. P. Cingra. Plocha vznikla demolicí stávajících 

obytných objektů bývalé dělnické kolonie.  

Sektor 2 (cca 3,61 ha) - volná plocha jihovýchodně orientovaná od ul. P. Cingra - bez využití. Původně využívaná 

jako zemědělská půda, nyní volné travnaté plochy. Ve východní části sektoru 2 se nacházejí navážky mocnosti 

cca 1,5 m. Část plochy o výměře 0,65 ha byla v minulosti zastavěna obytnými domy.    

Sektor 3 (cca 7,3 ha) - volná plocha jižně od ul. P. Cingra - bez využití. Plocha je nevhodná pro stavební 

a zemědělské účely, v minulosti sloužila jako depozitní území a byla zavážena nesourodou směsí zeminy, 

stavební suti apod. Na západním okraji se nachází vodní plocha - rybník Suchý stav.  

Sektory 1 a 2 jsou určeny pro výstavbu nových rodinných domů (výstavba vlastních rodinných domů není 

součástí záměru). Sektor 3 je určen pro volnočasové aktivity - park, dětské hřiště, pěší trasy a cyklotrasy. 

V tomto prostoru bude provedena výsadba stromů a keřů.    

Záměr není v rozporu se záměry územního plánování.  

Umístění záměru: 

Záměr bude umístěn v Bohumíně na katastrálním území Starý Bohumín  pozemcích parc. č. 1052, 1276/4, 

1048/4, 849/6, 849/1, 1047/1, 849/4, 849/5, 835/2, 847, 835/1, 856/6, 838/2, 838/1, 851, 856/2, 856/5, 856/1, 

854, 853, 918/1, 919, 1016, 1017, 907/2, 1367/9, 1367/4, 1047/2, 965/1, 964/2, 974/1, 974/2, 963, 965/4, 955, 

927, 929, 930, 940, 931, 933, 1050/1, 1049/1, 1118/12, 1114/4, 1113/1, 1367/8, 1109/3, 945, 2585. 

 
Lokalita záměru je umístěna mimo stanovená záplavová území.  

 
Záměr se nenachází v žádném chráněném území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.  

 

Lokalita není součástí zvláště chráněných území, území přírodních parků a v lokalitě záměru se nevyskytují 

významné krajinné prvky, mokřady, horské oblasti nebo lesy. Záměr nemá samostatně nebo ve spojení s jinými 

koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí a neovlivní tyto oblasti ani dálkově.  

 

Záměr není situován do území s prokázanými archeologickými nálezy. Záměr neleží v plochách historického nebo 

kulturního významu. Nezastavěná plocha leží uprostřed relativně hustě zastavěného území, byť s prolukami mezi 

některými parcelami. Základním regulačním principem je tradiční řadová uliční zástavba podél ul. Petra Cingra 

a Čs. armády, která je tvořena převážně rodinnými domy, místy objekty občanské vybavenosti, zřídka pak 

objekty lehké výroby. Z východní strany, přes ul. Osvoboditelů, je sídliště obytných domů. Územním plánem jsou 

předmětné pozemky zařazeny převážně do plochy bydlení. Záměr není v rozporu s platným územním plánem 

Bohumína.  

 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z údajů 

uvedených v oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se provozem záměru významně negativně 

neprojeví a nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva. Rovněž nedojde k významnému negativnímu 

ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.  
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Realizací ani provozem záměru nedojde k významnému ovlivnění povrchových a podzemních vod. Přestože 

záměr počítá s odvodem dešťových vod z komunikací do vod povrchových, jedná se o místní komunikace 

v obytné zástavbě, kde jejich nízká míra znečištění umožňuje přímé vypouštění bez zvláštních opatření a to 

v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství Ministerstva zemědělství TNV 759011 

„Hospodaření se srážkovými vodami“.  

 
Záměr nebude mít významný vliv na hmotný majetek či kulturní památky.  

 

V rámci záměru dojde v malém množství ke kácení. U kácení se bude jednat o vrby, staré třešně a další ovocné 

stromy ze starých zrušených zahrad. Největší sanační zásahy proběhnou v jižní části území, kde se nachází hustý 

porost náletových dřevin. Náletové dřeviny jsou v převážně v dobrém stavu, ale je potřebná jejich probírka. Dále 

proběhne výsadba s využitím původních druhů dřevin, která je doplněna v menší míře atraktivními 

introdukovanými dřevinami, jako jsou např. muchovníky z důvodu časného kvetení, jedlých plodů a barevně 

atraktivního barvení do červena v podzimním období. V západní části záměru je navržena nová retenční nádrž 

pro zachycení dešťové vody z území. Nádrž bude modelována z jedné strany pozvolně, tato strana bude osázena 

bahenními rostlinami, které nejen břeh zpevní, ale také budou přirozeným porostem. Kolem retenční nádrže 

budou vysazeny vlhkomilné byliny jako irisy, vrbiny, orobince atd. Návrh výsadeb počítá s velkou novou 

výsadbou původních dřevin.  Záměr nebude mít významný negativní vliv na flóru a faunu. 

 

Hluk a vibrace budou během výstavby způsobeny provozem stavebních mechanizmů, nákladních automobilů 

a ze stavebních činností. Tyto činnosti budou prováděny pouze v denní době. Předpokládá se, že v prostoru 

staveniště budou pracovat dva stavební stroje (např. bagr a nakladač, 2 x LWA = 101-105 dB) nepřetržitě 

po dobu osmi po sobě následujících hodin. 

Po dokončení záměru - před výstavbou rodinných domů - nebude v území působit žádný zdroj hluku s výjimkou 

sekaček při údržbě travnatých ploch. Po výstavbě rodinných domů bude v lokalitě působit běžný komunální hluk 

(sekačky, pily a jiná motorová zařízení, rádia, štěkot psů, apod.) a hluk z osobní automobilové dopravy. Podle 

zpracované hlukové studie nedojde k překročení hygienického limitu hluku v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích v denní i noční době na hranici parcel, na kterých bude 

probíhat výstavba rodinných domů. 

 
Při realizaci ani provozu záměru nelze předpokládat jeho přeshraniční vliv.  

Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad) ze dne 23.5.2016  

(č.j. MSK 56900/2016) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., které konstatuje, že záměr nemůže mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost  

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Z předložených podkladů a posouzení záměru dle jednotlivých složek životního prostředí a možného vlivu 

na veřejné zdraví je zřejmé, že rozsah, povaha, velikost, pravděpodobnost a frekvence případných vlivů záměru 

na své okolí je nízká. Záměr se nebude významně negativně projevovat na životním prostředí ani na zdraví 

a pohodě obyvatel v dotčeném území nebo jeho okolí. 

 

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru: 

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů 
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záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především 

z obdrženého oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru. 

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 4.1.2017 na úřední desce krajského úřadu a na internetu 

www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Příprava území – 

lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně.  

K oznámení záměru se vyjádřili následující subjekty. Přitom dotčené územní samosprávné celky a dotčená 

veřejnost jsou účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. Z nich však případné odvolání 

proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 

právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo 

jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení 

podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, případně před dnem vydání rozhodnutí 

podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 

200 osob. 

 

1. dotčený územní samosprávný celek město Bohumín, IČ: 00297569 se sídlem Masarykova 158, 73581 

Bohumín; č.j. MUBO/02543/2017/ŽPS/PrT ze dne 17.1.2017 

2. dotčená veřejnost Rybářství a celková ekologie krajiny Racek Bohumín z.s., IČ: 22757449 se sídlem 

Čáslavská 988, 735 81 Bohumín; ze dne 23.1.2017 a ze dne 15.2.2017 

3. dotčený správní úřad Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 73581 

Bohumín; č.j. MUBO/00038/2017 ze dne 17.1.2017 

4. dotčený správní úřad Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem 

Valchařská 15, 702 00 Ostrava; č.j. ČIŽP/49/IPP/1700279.002/17/VMJ ze dne 23.1.2017 

5. dotčený správní úřad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 

702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 24/2017/KA/HOK ze dne 19.1.2017 

6. dotčený správní úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava;  

č.j. MSK 24339/2017 ze dne 1.2.2017. 

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo 

na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–EIA, SEA – Projednávané 

záměry, a to pod názvem: „Příprava území – lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně“, nebo na webových 

stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2023. 

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčené správní úřady nepožadovaly posuzování 

záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahují pouze upozornění 
na povinnosti vyplývající ze složkových zákonů ochrany životního prostředí. Ve zjišťovacím řízení se k oznámení 

záměru vyjádřila rovněž dotčená veřejnost. Její připomínky jsou vypořádány dále. Z obsahu připomínek, 

předložených podkladů, fáze přípravy záměru a posouzení záměru a lokality záměru vyplývá, že posouzení 
záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by nebylo účelné.  

Dotčený územní samosprávný celek město Bohumín ve svém vyjádření k předloženému oznámení 

záměru neuvádí připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

 

http://www.msk.cz/
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Dotčená veřejnost Rybářství a celková ekologie krajiny Racek Bohumín z.s. nepožaduje záměr 

posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvádí tyto připomínky: 

 

 

Připomínka 
Vypořádání 

Jak bude řešena po svodu dešťové vody do nádrží 
otázka čistoty povrchové vody. Záměr je v rozporu 

s § 23, § 32, § 39 odst. (1) zákona 254/2001 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon o vodách“).  Projekt neřeší otázku 

životaschopnosti povrchové vody ve směru k 
rostlinám ve vodních nádržích a životaschopnosti 

ostatních vodních živočichů. 

Záměr je v souladu s odvětvovou technickou 

normou vodního hospodářství Ministerstva 

zemědělství TNV 759011 „Hospodaření se 

srážkovými vodami“, která v příloze C uvádí, 

že pro odvod srážkových vod z málo 

frekventovaných pozemních komunikací (tj. 

méně než 300 automobilů za 24h, např. 

příjezdy k domům a místní komunikace 

v obytné zástavbě) není opatření pro 

předčištění srážkových vod nutné. Uvedený 

záměr zahrnuje místní komunikaci pro 39 

rodinných domů, což uvedený limit normy 

splňuje. Záměr tudíž není v rozporu 

s uvedeními částmi zákona o vodách a je zde 

předpoklad vytvoření vhodného prostředí jak 

pro rostliny tak ostatní vodní živočichy 

v uvedených vodních nádržích. 

Jak bude nakládáno ze sedimenty a cizorodými 

látkami. 

Nakládání se sedimenty, které obsahují 

cizorodé látky, ošetřuje zákon č. 185/2001 Sb. 

a o změně některých dalších zákonů. Každý kdo 

nakládá s takovými sedimenty, musí postupovat 

dle platné legislativy ČR. 

 

 

Dotčený správní úřad Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, ve svém vyjádření 

k předloženému oznámení záměru neuvádí připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí.   

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření k předloženému 

oznámení záměru neuvádí připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí.   

 

Dotčený správní úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje má k předloženému oznámení záměru 

pouze připomínky z hlediska zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. Upozorňuje, že si záměr vyžádá odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 0,5484 ha. 

S ohledem na postupy vymezené § 9 uvedeného zákona, posoudí zmíněné odnětí Městský úřad Bohumín, odbor 

životního prostředí služeb, a to dle postupů daných § 18 odst. 1 uvedeného zákona s podklady vymezenými § 9 

odst. 6 této právní úpravy. 
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Dotčený správní úřad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

ve svém vyjádření k předloženému oznámení záměru neuvádí připomínky a nepožaduje záměr posuzovat 

v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.   

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo 

na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA – Projednávané záměry: 

Příprava území – lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, kód záměru MSK2023. 

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že 

záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním 

úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“). 

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených 

územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 

uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno, že posuzování záměru 

v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné a krajský úřad 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Krajský úřad, podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně 

samosprávný celek (statutární město Frýdek-Místek) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného 

územního samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek 

o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání 

proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel 

a dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odvolání se podává 

k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 

správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti 

uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 

řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání 

proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 

rozhodnutí je nepřípustné. 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Dana Kučová, v.r. 
vedoucí oddělení 

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 

Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Martina Hájková, Ph.D. 
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Rozdělovník   

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:  

1. Oznamovatel: město Bohumín, prostřednictvím zmocněnce G-Consult, spol. s r.o.; IČ: 64616886, se sídlem 
Trocnovská 794/9, 70200 Ostrava-Přívoz 

2. Dotčené územní samosprávné celky:  

a) Moravskoslezský kraj; IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

b) město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín; podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí krajský úřad současně žádá o zveřejnění tohoto rozhodnutí 

na úřední desce tohoto územního samosprávného celku a zároveň také o zaslání vyrozumění 

o tomto zveřejnění, 

3. Dotčená veřejnost: 

a) Rybářství a celková ekologie krajiny Racek Bohumín z.s.; IČ: 22757449, se sídlem Čáslavská 988, 735 81 
Bohumín, 

4. Dotčené správní úřady:  

a) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava; IČ: 41693205, se sídlem Valchařská 15, 
702 00 Ostrava, 

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; IČ: 71009167, se sídlem 
Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

c) Magistrát města Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 73581 Bohumín, 

d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava. 

II. K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:  

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

IČO 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha - Vršovice. 
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