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Výroková èást 

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 

„CTZone Ostrava – Hrabová – Krmelínská ulice“ 

(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  
106 „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu“ a bodu 109 
„Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Celková výměra území 70 512 m2  
Část A  
 Hala A1 4 748 m2  
 Hala A2 5 924 m2  
 Hala A3 1 711 m2  
 Hala A4 1 203 m2  
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Část B2 2 026 m2  
 3 x 2 372 m2   
Celková zastavěná plocha halami je 22 728 m2  
Část C bydlení v rodinných domech 12 318 m2   
Počet parkovacích míst 325  
  
 
Umístění záměru: 
Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Ostrava 
Katastrální území: Hrabová (pozemky parc. č. 29/2, 30/1,30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 

30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 
30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27, 30/34, 30/35, 30/36, 
30/38, 30/46, 30/49, 30/50, 30/51, 30/53, 30/55, 30/58, 30/67, 35/2, 79/1, 
79/4, 79/5, 79/2, 79/3, 2534/1, 77/1) 

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Cílem záměru je v místě původního průmyslového areálu UNIGEO a.s. vybudovat ucelené urbánní prostředí 
skladů, výdejních míst e-shopů, skladů a výroben lehkého průmyslu. V prostoru navazujícím na ulici Krmelínská 
jsou navrženy rodinné domy. Lokalita, ve které je navrženo umístění stavby, je součástí uceleného areálu 
průmyslově využívaného. Lokalita bezprostředně navazuje z jihu na ulici Krmelínská. Na tuto ulici je stávající 
areál dopravně napojen. Toto dopravní napojení zůstane zachováno. Severně se nachází skupina škol 
(Gymnázium na ulici Fr. Hajdy, Základní a mateřská škola Krestova, Gymnásium EDUCAnet Ostrava a mateřská 
škola Paprsek). Západně je oblast s bytovou výstavbou, jihozápadně podél ulice Krmelínská lokalita s rodinnými 
domy. Východně od zájmového území je stávající část průmyslové zóny, zahrnující provoz řady podnikatelských 
subjektů (např. současný objekt UNIGEO, Autobond Group a.s., ALSTAR, Míchací centrum Cemix, STAVMAT 
Profi centrum, objekt LAUFEN, Sedačky Phase). V areálu jsou v současnosti situovány původní haly, které jsou 
využívány různými společnostmi (např. ARKTIS Servis AKROS, AR-NET Services FITCO, WHB stavební, COFELY 
klima Blažek, Geofyzika GP, Imperisl TOBACO, HTK-VZT a klimatizace, HAMETAL, MONTSTEEL Moravia, 
KLIMAKOM, ROSENBERG, Břetislav Samek, Libuše Čermáková, CUBITrans CZ, Jiří Boris, MACHINERY materiál 
HSNDLING, MAKO PRONT, P&P Zámečnictví, CHABR Garage, Masáže, Skanska, Mazita, Vegler B2C logistics, 
Radek Večeřa, Steirostav Morava, Emise Ostrava, Scoeller Allibert, Valkýra sekurita, SJL Sovjak, Trianza, 
Technikol, Vladan Blahuta). Území je v současnosti dle katastru nemovitostí ve vlastnictví firem CTZone 
Ostrava, spol. s r. o. o výměře 51 310 m2, GANSA a.s. 1 786 m2, OLMEX-KAL s.r.o. 5 570 m2, KRMELÍNSKÁ I, 
s.r.o. 10 790 m2. Celková výměra území je 70 512 m2. Navrhovaný záměr lokalitu rozděluje do tří částí. Část A 
zahrnuje haly A1 až A4 o rozdílných výměrách 4 748 m2, 5 924 m2, 1 711 m2 a 1 203 m2, část B zahrnuje haly 
o výměrách 2 026 m2 a 3 x 2 372 m2. Celková zastavěná plocha halami je 22 728 m2. Stávající haly v areálu 
mají zastavěnou plochu cca 14 000 m2. Část C tvoří bydlení v rodinných domech, které bude od částí B a C 
odděleno protihlukovou stěnou. Plocha C navazuje na stávající průmyslový areál. Plocha vymezená pro bydlení 
v rodinných domech je 12 318 m2.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Stavba se nachází na pozemcích, které jsou vymezené pro činnost jakou je navrhovaný záměr. Část plochy je 
vymezena pro využití jako lehká výroba, část plochy je vymezena pro bydlení v rodinných domech, obě 
možnosti využití předmětný záměr respektuje. Stávající objekty dle studie budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Vznikne ucelené urbánní prostředí skladů, výdejních míst e-shopů, velkoobchodních skladů a výroben 
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lehkého průmyslu, který bude kapacitně odpovídat stávajícímu areálu, a to včetně dopravy (plocha  
s navrhovanými objekty hal A a B). Areál bude doplněn o novou infrastrukturu – sítě, komunikace, parkovací 
stání. Celý areál bude doplněn o novou výsadbu, která bude tvořit stínící bariéru mezi zástavbou bydlení  
a samotným areálem skladů a výroben lehkého průmyslu. Jedná se o výstavbu navrhovaných hal pro lehký 
průmysl, skladování a logistiku, včetně přípojek inženýrských sítí, dopravního napojení a plochy pro bydlení  
v bytových domech. Stavebně budou objekty řešeny v univerzální koncepci s jednotnou modulovou strukturou 
jednotlivých objektů, umožňující záměnu technologií v objektu při změně nájemce bez zásadnějších změn  
do vzhledu objektu, stavební dispozice objektu a hlavních instalací technických médií v objektu. 

Objekty budou vizuálně sjednoceny díky použití stejných fasádních prvků a materiálů. Budou zde umístěny 
dvoupatrové vestavky. Jsou navrženy na hlavní fasádě, budou využity jako office/zázemí/showroom. Součástí 
vestavků budou technické místnosti a sociální zázemí pro jednotlivé haly. Největší halou je hala A1, která je 
navržena o rozměrech 120 x 48 m, má navrženy 3 NP. Součástí 1. NP je skladová hala a šatny  
pro zaměstnance a sociální zázemí, ve 2. a 3. NP jsou navrženy kanceláře včetně potřebného zázemí. 
Dvoupatrové vestavby mají rozměry 75 x 120 m. Pro provoz jsou navrženy venkovní parkovací místa (69 míst, 
vždy rozděleny stromy mezi 3 až 9 místy), navrženy jsou nakládací doky. Hala A2 zahrnuje rovněž vestavek, je 
o velikosti 96 x 48 m, zahrnuje 47 parkovacích míst, rovněž v kombinaci ze stromy mezi parkovacími místy  
a nakládací doky. Hala A3 má rozměry 36 x 48 m, zahrnuje 11 parkovacích míst a nakládací doky. Nejmenší 
hala A4 má rozměry 22 x 48 m a zahrnuje 8 venkovních parkovacích míst. Tři haly B2 jsou identické  
o rozměrech 48 x 48 m a jedna hala B2 je o rozměrech 42 x 48 m. Rovněž u těchto hal jsou navržena 
parkovací místa (190), vždy rozčleněna výsadbou stromů. 

Oznamovatel: 

CTP INVEST, spol. s.r.o., IČO: 26166453, Central trade park 1571, 396 01 Humpolec – krajským úřadem byl 
stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“). 

Zpracovatel oznámení: 

JP EPROJ s. r. o., Ing. Jarmila Paciorková (spolupracovali: Ing. Petr Fiedler, Akustika Bartek s.r.o. – Tomáš 
Bartek) 

Odùvodnìní 

Krajský úřad obdržel dne 10. 3. 2022 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 41608/2022 ze dne 21. 3. 2022. 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 106 „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou  
od stanoveného limitu“ a bodu 109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích 
stání v součtu pro celou stavbu“ přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Charakteristika záměru: 

Cílem záměru je v místě původního průmyslového areálu UNIGEO a.s. vybudovat ucelené urbánní prostředí 
skladů, výdejních míst e-shopů, skladů a výroben lehkého průmyslu.  
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Umístění záměru: 

Záměr je navržen na pozemcích parc.č. 29/2, 30/1,30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 
30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 
30/27, 30/34, 30/35, 30/36, 30/38, 30/46, 30/49, 30/50, 30/51, 30/53, 30/55, 30/58, 30/67, 35/2, 79/1, 79/4, 
79/5, 79/2, 79/3, 2534/1, 77/1 v katastrálním území Hrabová. 

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 oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení 
zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani 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 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 23. 3. 2022 na úřední desce krajského úřadu 
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: 
CTZone Ostrava – Hrabová – Krmelínská ulice. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy 
uplynula dne 22. 4. 2022. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili: 

1. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 229841/2022/OV/HOK ze dne 5. 4. 2022, 

2. dotčený správní orgán Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, se sídlem Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava; č.j. SMO/184684/22/OŽP/Mrt ze dne 12. 4. 2022, 

3. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava;  
č.j. MSK 56736/2022 ze dne 21. 4. 2022, 

4. dotčený územně samosprávný celek statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava; č.j. SMO/207806/22/OŽP/Mrt ze dne 19. 4. 2022, 

5. dotčený správní orgán Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem 
Valchařská 15, 702 00 Ostrava; č.j. ČIŽP/49/2022/3294 ze dne 20. 4. 2022, 

6. dotčený správní orgán statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová; č.j. HRA/02837/22/SS/Fai  
ze dne 11. 4. 2022. 

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je CTP INVEST, spol. s.r.o., IČO: 
26166453, Central trade park 1571, 396 01 Humpolec (oznamovatel). 

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno 6 vyjádření. Požadavky a doporučení obsažené v došlých vyjádřeních 
jsou konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž budou k dispozici také podrobnější údaje 
o záměru. V rámci lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila veřejnost ani dotčená veřejnost. 
Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru ve lhůtě k vyjadřování následovně. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k záměru 
připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k záměru 
připomínky, pouze upozorňuje na výskyt ropuchy zelené v blízkosti realizace záměru a na postupy týkající 

http://www.msk.cz/
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se ochrany zemědělského půdního fondu. Krajský úřad nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí má připomínky týkající se ochrany 
ovzduší a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Připomínka Vypořádání 

K předloženému záměru MMO OOŽP z hlediska 
ochrany ovzduší uvádí, že dle zpracovatele 
oznámení je „…cílem záměru v místě původního 
průmyslového areálu UNIGEO a.s. vybudovat 
ucelené urbánní prostředí skladů, výdejních míst 
e-shopů, skladů a výroben lehkého průmyslu“ 
Vzhledem k tomu, že není blíže specifikováno, k 
jakému účelu budou výrobny sloužit, resp. jaká 
konkrétní činnost v nich bude probíhat, nelze z 
hlediska ochrany ovzduší řádně posoudit vlivy 
záměru.  
MMO OOŽP upozorňuje, že předložená 
rozptylová studie posuzuje výhradně dopravní 
zatížení související s provozem záměru. V 
případě, že budou součástí výroben provozovány 
i stacionární zdroje znečišťování ovzduší, je 
nezbytné se v rozptylové studii zabývat i 
emisemi látek, které budou jejich provozem 
emitovány do ovzduší. Je tedy potřeba 
vyhodnotit úroveň znečištění v předmětné 
lokalitě komplexně, tzn. popsat stav, který 
skutečně nastane po realizaci záměru, resp. při 
jeho samotném provozování. 

Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování 
předloženého záměru v celém rozsahu zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné 
v rámci následných správních řízení dle zvláštních 
právních předpisů.  

V případě, že budou do hal umístěny nové provozy  
a technologie, bude nutné takové záměry znovu 
posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou 
záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

 

 

Statutární město Ostrava nesouhlasí s umístěním jakýkoliv výroben lehkého průmyslu a dále 
provozoven, které emitují znečišťující látky do ovzduší. Požaduje, aby lokalita, ve které je navrženo 
umístění stavby, umožňovala umístit pouze a výhradně provozy pro účely skladového, distribučního či 
logistického využití, případně obchodní anebo prezentační činnosti. 

Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování předloženého záměru v celém rozsahu zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné v rámci následných správních řízení dle zvláštních 
právních předpisů.  

V případě, že budou do hal umístěny nové provozy a technologie, bude nutné takové záměry znovu 
posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou 
záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová nesouhlasí s umístěním výrobních provozů 
v areálu. 

Připomínka Vypořádání 

MOb Hrabová zásadně nesouhlasí s umístěním 
výrobních provozů v areálu, a to z důvodu, že v 
těsné blízkosti areálu je zástavba rodinných 
domů a bytových domu sídliště Dubina. V 
současné době se těsně u oplocení areálu 
dokončuje 35 nových rodinných domů. Navíc 
severně se nachází skupina škol (gymnázium a 
základní a mateřská škola). 
 
Současná rozsáhlá průmyslová zóna na u. Na 
Rovince negativně ovlivňuje ovzduší, hlukem, 
emisemi, zejména zápachem a tato je od 
posuzované plochy na ul. Krmelínská vzdálena 
jen cca 500 m, proto se domníváme, že vliv 
záměru na ul Krmelínská na životní prostředí v 
okolí bude přinášet stejné problémy jako zóna 
na ul. Na Rovince. Posuzovaná lokalita je přímo 
uprostřed bytové a nové rodinné zástavby. 
 
Ze zkušenosti s provozem v průmyslové zóně na 
ul. Na Rovince víme, že i když pro zápach 
neexistují limity, budou obyvatelé kolem zóny 
obtěžováni zápachem z výrobních provozů. 
Zápachem budou trpět i děti v přilehlých 
školách. 

Záměr byl posouzen odborným orgánem ochrany 
veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanicí), který 
nemá k záměru připomínky.  
 
Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování 
předloženého záměru v celém rozsahu zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné 
v rámci následných správních řízení dle zvláštních 
právních předpisů.  

V případě, že budou do hal umístěny nové provozy  
a technologie, bude nutné takové záměry znovu 
posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou 
záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí. 

 

 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava nepožaduje záměr posuzovat 
v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze upozorňuje na problematiku 
ochrany ovzduší a ochrany vod. 

Připomínka Vypořádání 
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Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP upozorňuje,  
že záměrem je realizace hal určených kromě 
jiného i pro lehký průmysl, který ale není  
v oznámení specifikován, a množství emisí  
do ovzduší v období provozu záměru je 
vypočteno pouze pro vliv dopravy, nijak není 
posouzeno emisní zatížení instalovanými 
technologiemi a výrobními procesy. Obdobně je 
zpracována přiložená rozptylová studie, která 
rovněž vychází pouze z emisí liniového zdroje 
(příjezdy a odjezdy silniční dopravy spojené  
s provozem záměru). Z výše uvedeného je 
zřejmé, že předložené oznámení, respektive 
hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší  
v lokalitě, neodráží skutečný stav v době 
provozu, protože vůbec nezohledňuje emise  
z nainstalovaných technologických zařízení.  
Z tohoto pohledu jsou dle ČIŽP závěry  
s konstatováním o minimálním vlivu na kvalitu 
ovzduší zavádějící. 
 
 ČIŽP upozorňuje na problematiku posouzení 
pouze realizace haly bez technologie s ohledem 
na následné synergie umístěných technologií, 
které mohou být následně instalovány bez 
dalšího posuzování, např. pachové zatížení.  
 
Z hlediska ochrany vod není dle ČIŽP zcela jasný 
popis odkanalizování záměru, protože není 
uveden recipient nově provedené dešťové 
kanalizace, chybí charakteristiky retenční nádrže, 
zasakovacích objektů, chybí vyčíslení množství 
odpadních a dešťových vod, apod. Dále 
vzhledem k absenci popisu umisťovaných 
technologií není možné posoudit vhodnost 
společného odvedení dešťových  
a technologických vod. 

Uvedené připomínky nezakládají důvod posuzování 
předloženého záměru v celém rozsahu zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí a jsou řešitelné 
v rámci následných správních řízení dle zvláštních 
právních předpisů.  

V případě, že budou do hal umístěny nové provozy  
a technologie, bude nutné takové záměry znovu 
posoudit ve smyslu § 4 a § 15 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a určit, zda jsou nebo nejsou 
záměrem ve smyslu 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: CTZone Ostrava – Hrabová – Krmelínská ulice; kód záměru MSK2272. 

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 è. 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,  
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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. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně 
samosprávný celek (statutární město Ostrava) 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. 

 

Ing. Dana Kučová                                                       
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Mgr. et Mgr. Ondřejem Turským 
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 

Rozdělovník 

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou: 
 

1. Oznamovatel: CTP INVEST, spol. s.r.o., IČO: 26166453, Central trade park 1571, 396 01 Humpolec 
 

2.  Dotčené územní samosprávné celky: 
a) Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
b) Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  

 
3. Dotčené správní úřady: 

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

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

c)  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00   
Ostrava, 
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d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – zde.   
 

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky: 

K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava.  
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