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Zpřístupnění informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o  právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  

Vážený pane radní, 
 
dne 19. 7. 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), obdržel Váš emailový dotaz na postup v rámci správního řízení  ve  věci udělení souhlasu  
právnické osobě RPS Ostrava a.s., IČO: 253 71 738, se sídlem: Nákladní 3179/1, 702 00  Ostrava - Moravská 
Ostrava, k provozování zařízení k využívání odpadů na území městského obvodu Hrabová a s jeho provozním 
řádem podle § 14 odst. 1 zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o navazující řízení ve smyslu ustanovení § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., 
o  posuzování vlivů na životní prostředí a  o  změně některých dalších zákonů (zákon o  posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o EIA“). Dotazujete se, zda krajský úřad 
oznámil zahájení navazujícího řízení pouze přes úřední desku a nebo věc dal na vědomí i městskému obvodu 
Hrabová. Dále pak žádáte o zaslání přípisu č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019. 
 
Z  obsahu předmětného podání je patrné, že se žádost týká informací o životním prostředí, a to ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.). S ohledem na uvedené je žádost o informaci vyřizována 
postupem v souladu s tímto zákonem. 
 
K dotazu krajský úřad sděluje, že v rámci vedeného správního řízení postupoval podle § 9b odst. 1 zákona 
o EIA, kde je uvedeno, že oznámení o zahájení řízení včetně dalších informací uvedených v tomto odstavci se 
považují za zveřejněné vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.  
 
Pro úplnost sdělujeme, že je potřeba rozlišovat postup v rámci navazujícího řízení a vlastní posuzování záměru 
dle zákona o EIA, které předchází všem navazujícím řízením specifikovaným v § 3 písm. g) zákona o EIA.  
 
V návaznosti na § 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 123/1998 Sb. v příloze zasíláme požadovanou písemnost 
č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019 – oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu 
k provozování zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
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některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě RPS Ostrava a.s., IČO  253 71 738, se 
sídlem Nákladní 3179/1, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava. 
 

S pozdravem 

 

 
 

 

 
Ing. Jan Filgas 
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
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