
Program GARDE - Globální odpovědnost 
- Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity – 

1) Moravskoslezský kraj
k rukám pana  Miroslava Nováka, Miroslava Janoviaka a Jany Vonsové

zasláno  na  kontaktní  e-maily:  Miroslav.Novak  @kr-moravskoslezsky.cz  ,  miroslav.janoviak@kr-
moravskoslezsky.cz a Jana.Vonsova@kr-moravskoslezsky.cz 

2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
k rukám paní Alexandry Rudyšarové a pana Jana Hany

zasláno na kontaktní e-maily: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a hana.jan@volny.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně dne 3. prosince 2008

Žádost o informace k nevhodnému umístění MÚK Nošovice

Vážení,

dne 15. května 2008 na jednání signatářů Deklarace porozumění v sídle Moravskoslezského kraje 
(dále jen „MSK“) v Ostravě, kterého se vedle zástupců občanských sdružení a  MSK zúčastnil také zástupce 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „CI“), byla účastníky tohoto setkání mj. 
diskutována problematika umístění nové mimoúrovňové křižovatky na R48 v Nošovicích (viz bod 1.6 Různé, 
1.6.1 Umístění nové mimoúrovňové křižovatky (MUK Nošovice) dle zápisu).

Bylo společně konstatováno, že „[t]ato stavba je projekčně připravena, ale je nevhodně umístěna 
ve  vztahu  k existujícímu  biokoridoru.“  Zástupci  občanských  sdružení  proto  mj.  doporučili  připravit 
variantní řešení umístění biokoridoru v rámci ÚSES a variantní dopravní řešení s tím, že „V každém případě 
je nutné provést opatření taktéž na stávajících dopravních stavbách (mosty R48 a železniční tratě) k tomu, 
aby  stávající  biokoridor  kolem  Žermanického  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. 

Faktem je, že záměr  MÚK Nošovice, tak jej v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí 
(EIA) předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) prošel beze změny do dalšího stádia, kdy 
na tento  záměr  byl  již  vypracován  posudek,  který  byl  zveřejněn  na  portálu  EIA 
(http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP170),  přičemž  dne  15.  prosince  2008  má 
proběhnout v Nošovicích veřejné projednání tohoto záměru.

Faktem přitom je, že jak záměr samotný, dokumentace k tomuto záměru a také i posudek na tento 
záměr vypracovaný zásadním způsobem nerespektují konflikt  tohoto záměru se stávajícím biokoridorem. 
Samotný  proces  EIA  je  pak  zatíženou  řadou  pochybení,  která  velmi  pravděpodobně  mohou  vyústit 
v nezákonnost návazných rozhodnutí,a to mj. z důvodu, že biokoridor by se realizací záměru MÚK Nošovice 
či v průběhu jeho realizace stal fakticky neprůchodným a ztratil  by tak svou funkci.  Při projednávání EIA 
na výrobní závod HMMC v průmyslové zóně Nošovice přitom bylo konstatováno, že naopak funkce tohoto 
biokoridoru bude posílena. ŘSD tedy podle našeho přesvědčení hodlá svůj záměr prosadit na úkor ochrany 
veřejného  zájmu  a také  v  rozporu  se  zájmy  signatářů  Deklarace  porozumění  účastnících  se  květnové 
schůzky v Ostravě. 

Konstatujeme, že nadále považujeme umístění MÚK Nošovice za velmi nevhodné a předpokládáme, 
že uvedený závěr ve shodě s tím, co bylo dohodnuto v Ostravě, nadále sdílí i MSK a CI. S odkazem na váš 
příslib učinit určité kroky v dané věci si vás dovolujeme požádat o informace a další podklady, které se týkají 
dohodnutých bodů ve vztahu CI a MSK k MÚK Nošovice. Předem velmi děkujeme za brzkou odpověď.

S pozdravem,
Jiří Nezhyba
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