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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 
 

Pracovní schůzky zástupců NGO se zástupci HMMC, MSK a CI  

 

dne 10.4.2009 
 

 

1. Program jednání 

(podle návrhu zaslaného zástupci NGO) 

 

Společně pro všechny: 

- kontrola plnění závěrů plynoucích ze zápisu ze setkání z 15. května 2008 

 

HMMC: 

- sadové úpravy areálu HMMC 

- logistický plán 

 

MSK: 

- kácení porostů podél Ţermanického přivaděče 

- valy (výška) + moţné osvětlení Ţermanického přivaděče 

- migrační koridor přes Jablunkovskou brázdu pro velké savce 

- monitoring návštěvnosti Beskyd  

 

CzechInvest + MSK: 

- MÚK R48 a související 

 

 

2. Informace o plnění Deklarace ze strany HMMC 

 

HMMC zahájilo certifikaci ISO 14001, která by měla být ukončena v roce 2010. Tato 

certifikace bude podkladem pro přijetí EMAS II. 

HMMC informuje o přípravě výstavby nového provozu Převodovkárna II. Dokumentace bude 

připravena před zahájením povolovacích procesů. 

HMMC obdrţí v průběhu dubna studii pro dopravní logistiku, nejpozději do 3.5.2009 bude 

dodána NGOs. 

HMMC zpracovala plán sadových úprav, který představila na dnešním jednání. Studie byla 

zpracována společností Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o. a snaţili se do ní zapracovat 

doporučení ze studie Löw. Definitivní podoba studie bude dokončena do poloviny dubna a 

předána NGOs. 

 

 

3. Informace o plnění Deklarace ze strany MSK 

 

3.1. Doporučení Studie Löw – ozelenění komunikací 

Moravskoslezský kraj seznámil účastníky s plněním podmínek dohodnutých 

v Deklaraci ve vztahu k naplňování studie Löw. Tato studie zpracovala projekt 

výsadby alejí, které budou v budoucnu součástí klidové zóny mezi obcemi a 
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průmyslovou zónou. MSK připravil projekt, který je připraven pro zadání zakázky 

zhotoviteli. 

MSK a obce Nošovice Niţní Lhoty projednali s dotčenými občany a správci sítí 

umístění alejí a účastníci dali souhlas k realizaci projektu za dohodnutých podmínek. 

Jediným problémem, který se v současné době řeší (za podpory CI a MPO) je 

nesouhlasné stanovisko pozemkového fondu, který má v dané oblasti své pozemky. 

MSK za podpory CI a MPO projednávají s PF změnu jejich postoje. 

Zástupci NGO akceptují návrh projektu a oceňují přístup MSK. K samotnému 

projektu předávají doporučení k druhové skladbě výsadby. 

Zástupci NGO poţádali MSK a CI o podporu při projednávání další části projektu 

zpracovaného společností Löw se zástupci HMMC.  

MSK a obce Nošovice a Niţní Lhoty převzali dokončenou zakázku ke dni 

18.12.2008 

 

3.2. Kompenzační opatření v PZ Nošovice - polní a lesní biotop  

 

Zástupci MSK představili naplňování stanovených kompenzačních opatřeních 

CHKO. Dne 5.5.2008 proběhlo jednání zástupců MSK, Atelier Fontes (projektant 

kompenzačních opatření), CHKO a orgánů OŢP ve Frýdku-Místku, kde byla 

učiněna dohoda na konečném řešení těchto kompenzačních opatření. Z jednání byl 

proveden záznam a podněty a připomínky jsou zapracovány do finálního řešení.   

MSK dokončí v jarních měsících zakázku na tuto akci (výsevem trávníku a 

osazením informační tabule) – dne 15.4.2009 proběhne kontrolní den stavby po 

zimním období. 

Myslivecké sdruţení zvaţuje moţnost umístění baţantnice v oblasti biotopu a 

vyuţití ploch jako součást honitby. 

Biologický dozor doporučuje vymístit baţantnici mimo biotop, aby nedošlo 

k narušení funkčnosti a účelu biotopu. 

Zástupci NGO upozorňují, ţe předání ploch k účelům honitby můţe narušit funkce 

blízkého biokoridoru. 

 

 

3.3. Monitoring návštěvnosti Beskyd 

MSK informoval o přípravě projektu pro přidělení grantů z Norských fondů. Projekt 

byl zpracován odborem ţivotního prostředí MSK a odpovídá poţadavkům CHKO. 

Projekt prochází posuzováním odpovídajícími orgány a v současnosti prošel úspěšně 

schvalovacími procedurami aţ na úroveň Ministerstva financí. Realizace projektu je 

závislá na konečném schválení projektu a uvolnění financování z těchto fondů. 

Očekává se termín zahájení realizace v dubnu 2009. 

Zástupci NGO porozuměli problematice přípravy projektu a posun realizace do 

dubna 2009 berou na vědomí.    

MSK obdrţel příslib pro financování této akci a podle předpokladu bude v měsíci 

květnu vypsána zakázka na tuto akci pro období 2009/2010, která by mohla být 

připravena pro realizaci v červnu 2009. Financování akce bylo schváleno s vyuţitím 

mechanismů EHP/Norsko – dopis ministerstva financí ze dne 20.1.2009. 

 

 

3.4. „Šelmochod“ přes I/11 
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Zástupci CI prověří  připravenost projektu výstavby migračních koridorů pro velké 

savce v Jablunkovské brázdě se zástupci ŘSD a Ministerstva dopravy. Informaci o 

stavu přípravy projektu podá CI do 30.5.2008.    

ŘSD zajistilo studii pro vyhodnocení investičního záměru na vybudování 

šelmochodu. Proběhne  místní šetření a připravuje se schůzka zainteresovaných stran 

(na úrovni MD a MŢP), kde se stanoví další postup přípravy investičního záměru.  

Zástupci NGO vyjádřili nespokojenost s dosavadním postupem při řešení této 

záleţitosti a povaţují přístup MSK k dané věci za neplnění Deklarace. 

MSK namítá, ţe k plnění nemohlo dojít z důvodu, které MSK nemůţe ovlivnit. 

Zástupci NGO namítají, ţe jiţ na podzim 2007 poukazovali na problémy při plnění 

tohoto závazku s ohledem na nedostatečnou spolupráci s NGOs, přičemţ tento 

problém trvá. Nyní mají být např. předmětem jednání parametry šelmochodu, které 

se přitom řešily jiţ v roce 2007. Ing.František Kopecký, vládní zmocněnec pro 

výstavbu silnic I/11 a I/57, přislíbil přizvání NGO na další jednání zainteresovaných 

subjektů k šelmochodu. 

 

3.5. Umístění nové mimoúrovňové křiţovatky R48 (MÚK Nošovice) 

Účastnící jednání otevřeli otázku navrhovaného dopravního napojení PZN na 

rychlostní komunikaci R48 prostřednictvím nově vybudovaného MUK Nošovice. 

Tato stavba je projekčně připravena, ale je nevhodně umístěna ve vztahu 

k existujícímu biokoridoru. 

Zástupci NGO doporučují připravit variantní řešení umístění biokoridoru v rámci 

ÚSES a variantní dopravní řešení. V kaţdém případě je nutné provést opatření taktéţ 

na stávajících dopravních stavbách (mosty R48 a ţelezniční tratě) k tomu, aby 

stávající biokoridor kolem Ţermanického přivaděče plnil svoji funkci. 

Zástupci MSK a CI informovali o stavu projednávání EIA pro tuto stavbu a také o 

zadání studie potenciální změny umístění MUK u jiného projektanta.  

CI oznámil, ţe nemůţe zajistit novou studii MUK ani další práce s tím spojené. 

Zároveň upozornil, ţe stavba MUK je investicí Ředitelství silnic a dálnic. Náhradní 

řešení bylo konzultováno se zástupci společnosti Transconsult za účasti zástupců 

MSK s negativním výsledkem.  

Ve věci náhradního řešení pro napojení PZN na rychlostní komunikaci R48 

projednávali zástupci HMMC za účasti zástupců MPO a CI moţnost zřízení 

dočasného tzv. „průpletového úseku“, který by navazoval na MÚK Dobrá a umoţnil 

by přenesení dopravy pro PZN ze směru Frýdek-Místek mimo MÚK Dobrá. V první 

fázi odmítlo toto řešení Ministerstvo vnitra, ale jednání dále pokračují.  

Zástupci HMMC konstatují, ţe se jedná pouze o provizorní řešení do doby 

zprovoznění trvalého MUK. 

Pro vybudování MÚK Nošovice bylo vydáno stanovisko EIA a probíhá doplnění 

podkladů pro DUR. Současně ŘSD a MSK připravuje majetkoprávní vypořádání pro 

tuto stavbu.  

Zástupci NGO konstatují své výhrady proti MÚK a jeho nevhodné umístění 

v biokoridoru, který by měl být posílen.  

Zástupci NGO zároveň konstatují, ţe stavba MUK není součástí deklarace. 

 

3.6. Kácení porostů kolem Ţermanického přivaděče 

Tato záleţitost byla projednávána mezi EPS a MSK. Z pohledu EPS se jedná o 

porušení Deklarace. MSK podal vysvětlení a nepovaţuje toto za porušení Deklarace. 

Toto vyjádření však EPS nepovaţuje za dostatečné a nadále s odkazem na podrobné 

písemné odůvodnění zaslané MSK povaţuje kácení za porušení Deklarace. 
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MSK připouští, ţe se v průvodní zprávě dokumentace pro stavbu okruţní 

komunikace projektant stavebníka dopustil formálního nedostatku uvedením, ţe u 

SO 023 nebude prováděno kácení zeleně, zároveň je však v dokladové části této 

projektové dokumentace doloţeno koordinované stanovisko Odboru ţivotního 

prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdku-Místku, ve kterém se uvádí, ţe 

části osy 023/4 bude přímo dotčen lesní pozemek. Na základě této skutečnosti se pro 

osu 023/4 vedlo samostatné stavební řízení. 

Z následné  diskuse vyplývá, ţe zástupci NGO nemohli vyjádřit svůj postoj ke 

kácení dřevin (byť malého rozsahu), protoţe nebyli ze strany správního orgánu 

řádně přizváni jako účastníci řízení. MSK i NGO se shodli na tom, ţe k tomuto 

pochybení v ţádném případě nedošlo úmyslně. MSK proto z výše uvedených 

důvodů navrhuje vyřešit situaci kompenzací formou ozelenění lokality průmyslové 

zóny v rozsahu adekvátním dané záleţitosti. 

NGO zváţí tuto nabídku a vyjádří se k ní ve lhůtě jednoho měsíce. 

 

 

3.7. Posouzení výšek valů a moţné osvětlení Ţermanického přivaděče 

Zástupci NGO poţádali o vysvětlení pro změnové řízení ve vztahu k vybudovaným 

valům a dopadům do biokoridoru kolem Ţermanického přivaděče. 

Zástupci MSK podali vysvětlení, ţe změnové řízení upravuje drobné změny v 

umístění valu, nikoliv jeho výšku. S ohledem na posouzení aktualizované hlukové 

studie by podle MSK valy vůbec nemusely být budovány. Aktualizovaná hluková 

studie byla vypracována v březnu 2008 společností Greif-akustika s.r.o. se 

zapracováním upravených pozic areálu HMMC.   

Podle názoru biologického dozoru nedojde k výraznému negativnímu ovlivnění 

funkce biokoridoru ve vztahu k hluku a osvětlení. 

Zástupci MSK upřesnili, ţe se situace v oblasti mezi průmyslovou zónou a 

Ţermanickým přivaděčem v budoucnosti výrazně změní, protoţe plochy mezi PZN a 

ŢP v části od hřbitova ke trati jsou změněny na ostatní plochu a po dohodě se 

zástupci mysliveckého sdruţení budou spravovány právě mysliveckým sdruţením.  

Zástupci NGO upozornili na to, ţe nutné dbát na posílení funkce biokoridoru kolem 

Ţermanického přivaděče a přijali vysvětlení s tím, ţe definitivní dopady na okolí 

budou vyhodnoceny v průběhu dalšího provozu. 

 

 

4. Další schůzka zástupců stran Deklarace  

 

Zástupci stran Deklarace se dohodli na další schůzce podle potřeby v měsíci září 2009. Tuto 

schůzku včas připraví a oznámí zástupci MSK v termínu nejpozději do konce srpna 2009. 

 

 

Zápis bude odsouhlasen účastníky elektronickou poštou do 17.4.2009. 

 

Prezenční listina: 

 

jméno společnost podpis 

 

Jiří Nezhyba 
EPS  

 

Leo Košťál  
Beskydčan  
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Martin Radvan MSK  

Boris Drápela MSK  

Jana Vonsová MSK  

Lukáš Kramář MSK  

 

Mirko Besta  
MSK  

Radim Kočvara MSK/Biologický dozor  

František Kopecký 
Vládní zmocněnec pro 

výstavbu silnice I/11 a I/57 
 

Jan Hana CzechInvest  

sl. Tlučhořová CzechInvest  

H. S. Baik HMMC  

Petr Michnik HMMC  

 

Jaroslav Camfrla 
MSK/PROFID  

   

   

 


