
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pracovní schůzky zástupců NGO se zástupci MSK a CI 

dne 15.5.2008

1. Plnění Deklarace ze strany MSK  

1.1. 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  průmyslovou  zónou.  MSK  připravil 
projekt, který je připraven pro zadání zakázky zhotoviteli.
MSK a obce Nošovice Nižní 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  požádali  MSK  a  CI  o  podporu  při  projednávání  další  části  projektu 
zpracovaného společností Löw se zástupci HMMC. 

1.2. 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 OŽP 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.

1.3. Monitoring návštěvnosti Beskyd  
MSK informoval  o přípravě projektu pro přidělení grantů z Norských fondů. Projekt byl 
zpracován  odborem  životního  prostředí  MSK  a  odpovídá  požadavkům  CHKO.  Projekt 
prochází posuzováním odpovídajícími orgány a v současnosti prošel úspěšně schvalovacími 
procedurami až 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.

1.4.  Napojení PZ Nošovice na železniční vlečku   
MSK informoval o problému vzniklém podáním odvolání zástupců Beskydčanu a dalších 
sdružení proti vydanému stavebnímu povolení na stavbu železniční vlečky. 
Zástupci NGO podané odvolání nepovažují za porušení ustanovení Deklarace.
MSK při tomto řízení postupoval bez poukázání na „možné porušení“ ustanovení Deklarace.

1.5. „Šelmochod“ přes I/11  
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.
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1.6. Různé  

1.6.1.  Umístění nové mimoúrovňové křižovatky (MUK 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 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. 

1.6.2.  Naplňování stanoviska EIA ve vztahu k     odvodu dešťových vod  
Zástupci  MSK  potvrdili,  že  na  všech  jimi  zabezpečovaných  stavbách  pro  odvod 
dešťových vod se používá potrubních systémů se svařovaným kroužkem.

2. Další schůzka zástupců stran Deklarace   

Zástupci stran Deklarace se dohodli na další schůzce podle potřeby v měsíci říjen 2008. Tuto schůzku 
včas připraví a oznámí zástupci MSK v termínu nejpozději do konce září 2008.

Zápis byl odsouhlasen účastníky jednání a bude rozeslán v elektronické podobě.

Prezenční listina:

jméno společnost podpis

Jiří Nezhyba EPS

Pavel Franc EPS

František Gavlas Půda pro život

Leo Košťál Beskydčan

Miroslav Janoviak MSK

Boris Drápela MSK

Jana Vonsová MSK

Lukáš Kramář MSK
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Jaroslav Camfrla MSK/PROFID

Jan Hana CI

Radim Kočvara MSK/Biologický dozor
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