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Ukončení posuzování vlivů záměru „Instalace technologie sušení
hliníkového materiálu, KOVOŠROT - MORAVIA CZ, a.s. Malá Štáhle“ na
životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), příslušný správní
úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust.
§ 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, zahájil
dopisem č. j. MSK 103321/2014 ze dne 29.07.2014 zjišťovací řízení k záměru „Instalace technologie sušení
hliníkového materiálu, KOVOŠROT - MORAVIA CZ, a.s. Malá Štáhle“ ve smyslu zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Následně krajský úřad vydal dne 28.08.2014 závěr zjišťovacího řízení, resp. odůvodněný
písemný závěr pod č. j. MSK 115703/2014 s upřesněním informací, které je vhodné uvést do dokumentace.
Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí oznamovatel záměru krajskému úřadu dosud nepředložil.
Dne 01.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. (dále jen „zákon
č. 326/2017 Sb.“). Podle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. odůvodněný písemný

závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.
Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad sděluje, že v souladu s čl. II bodem 5 přechodných ustanovení
zákona č. 326/2017 Sb. závěr zjišťovacího řízení č. j. MSK 115703/2014 ze dne 28.08.2014 pozbyl
dne 01.11.2017 platnosti.
Krajský úřad tímto ukončuje posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí.
Informace o uvedeném ukončení je zveřejněna v Informačním systému EIA Ministerstva životního prostředí na
adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1858.
Krajský úřad upozorňuje, že v případě neodstoupení od úmyslu záměr realizovat, je nutné postupovat
v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad žádá obec Malou Štáhli jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění této informace o ukončení posuzování vlivů záměru na
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životní prostředí na své úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádá o vyrozumění o dni
vyvěšení, sejmutí informace o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí na úřední desce.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová, zde
 Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov
Dotčené správní úřady
 Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov
 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
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Dále obdrží
 KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., Dobročovice 22, 250 82 Úvaly (oznamovatel)
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