
Předmět: 
FW: Oznámení o porušení Deklarace porozumění a Výzva k podání zprávy o plnění Deklarace
Od: 
"Radvan Martin" <martin.radvan@kr-moravskoslezsky.cz>
Datum: 
Fri, 9 Jan 2009 16:06:04 +0100
Komu: 
"Jiri Nezhyba - EPS Brno" <brno@eps.cz>
Kopie: 
"Palas Jaroslav" <jaroslav.palas@kr-moravskoslezsky.cz>, Novák Miroslav <miroslav.novak@kr-moravskoslezsky.cz>, 
Chovanioková Petra <petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz>, Vonsová Jana <jana.vonsova@kr-moravskoslezsky.cz>, 
"Lebiedzik Marian" <marian.lebiedzik@kr-moravskoslezsky.cz>, "Janoviak Miroslav" <miroslav.janoviak@kr-moravskoslezsky.cz>

Vážený pane Nezhybo,
 
jsme přesvědčeni, že ze strany Moravskoslezského kraje k porušení Deklarace porozumění ze dne 3. listopadu 2006 
nedošlo, a to z následujících důvodů:
 
Tvrzení uvedené v Souhrnné technické zprávě k "SO 023 - Okružní komunikace", že v rámci výstavby SO 023 nedojde 
ke kácení zeleně, je správné, neboť potřebu kácení zeleně si vyžadoval stavební objekt "SO 23 - Okružní komunikace - 
osa 023/4". Avšak dokladová část projektové dokumentace SO 023 obsahovala Rozhodnutí k dočasnému odnětí 
pozemku plnícího funkci lesa pro stavbu "Okružní komunikace kolem PZ Nošovice - SO 023 Okružní komunikace - 
OSA 023/4" ze dne 29. 8. 2007, viz příloha.   K přehlednutí této přílohy z Vaší strany došlo zřejmě nedopatřením.
 
V příloze Vám taktéž zasíláme Stavební povolení pro SO 023 - Okružní komunikace - osa 023/4, ve kterém 
se mimojiné konstatuje, že "protože v daném řízení dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, informoval speciální stavební úřad současně i občanská 
sdružení ...". Ve stanovené 8-mi denní lhůtě obdržel speciální stavební úřad pouze  podání, které uplatnilo sdružení Děti 
Země - Klub za udržitelnou dopravu.  
 
Dále je v uvedeném stavebním povolení uveden seznam stanovisek dotčených orgánů, které byly zkoordinovány a 
zahrnuty do tohoto rozhodnutí. Kromě jiných je to i výše zmíněné Rozhodnutí o povolení dočasného odnětí pozemku 
plnícího funkci lesa ze dne 29. 8. 2008.
 
Dovolujeme si tedy konstatovat, že občanským sdružením byla dána možnost se k záměru kácení v rámci výše uvedené 
stavby řádně vyjadřit.
 
V příloze Vám také  zasíláme Znalecký posudek č. 2381 - 124/2008 zpracovaný Ing. Fajkisem a prodloužení 
Rozhodnutí k dočasnému odnětí pozemku plnění funkcí lesa, viz příloha. 
 
S pozdravem
 
Martin Radvan
 
vedoucí oddělení průmyslových zón 
odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury
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