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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 88990/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/24758/2008/Buk


208.3 V10

Vyřizuje:
Mgr. Tomáš Bukovjan

Telefon:
595 622 384

Fax:
595 622 596 
E-mail:
tomas.bukovjan@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-06-25
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Linka na výrobu membránových stěn“

podle § 7 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


Identifikační údaje

Název: 	Linka na výrobu membránových stěn

Kapacita (rozsah) záměru: 	Hala – 12 744 m2 (celková plocha vč. manipulačních ploch a parkovišť – cca 
20 000 m2). 
	
Charakter záměru: 	Vybudování jednopodlažní haly včetně technologií (svařovací automaty, výroba svařených membránových stěn, podélné řezání atd.) a jeřábových drah,  přístavků (elektroobjekt, sociální a správní objekt), železniční vlečky, příjezdových komunikací, manipulačních ploch, parkovišť a přípojek technické infrastruktury.

Umístění: 			 Kraj:			Moravskoslezský
				 Obec:			Ostrava
 Kat. území:  	Zábřeh - Hulváky

Oznamovatel: 	VÍTKOVICE REVMONT, a.s., Lihovarská 10, 716 00  Ostrava


Souhrnné vypořádání připomínek

Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, nemá k oznámení záměru připomínky.






Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, hodnotí vliv záměru 
na životní prostředí a na zdraví jako akceptovatelný a nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Připomínka
Vypořádání
Požaduje, aby součástí  projektové dokumentace pro stavební řízení byla podrobná hluková studie, dle aktuální situace. 

Oznamovatel předloží v rámci dokumentace pro stavební řízení podrobnou hlukovou studii, dle aktuální situace.

3.   Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dává k oznámení záměru kladné   
 vyjádření a nepožaduje další posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na   
životní prostředí.

Připomínka
Vypořádání
Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, upozorňuje, že záměr podléhá vyjádření vodoprávního úřadu, k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP.
Připomínka vyplývající z ustanovení příslušného právního předpisu.

4.   Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
 jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující:

 Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, požaduje krajský úřad v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit, jak je vyřešeno odvodnění zpevněných ploch.

Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení uvede způsob odvodnění zpevněných ploch. 


Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon             o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, představuje předmětný záměr umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (svařování). V této souvislosti je nutné zažádat krajský úřad o vydání povolení (případně závazného stanoviska) k umístění staveb stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, které je jedním z podkladů nutných pro vydání územního rozhodnutí. Náležitosti žádosti uvádí příloha č. 13 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Krajský úřad dále doporučuje pro účely následujících správních řízení jednoznačně kategorizovat  umísťované stacionární zdroje znečišťování ovzduší.
Připomínky vyplývající z ustanovení příslušného právního předpisu.



Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.



Závěr

Záměr „Linka na výrobu membránových stěn“ naplňuje ustanovení bodu 4.3 – Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Linka na výrobu membránových stěn“, předložený oznamovatelem 
VÍTKOVICE REVMONT, a.s., Lihovarská 10, 716 00  Ostrava

nebude dále posuzován

podle 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.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

- způsob odvodnění zpevněných ploch,
- hlukovou studii

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 
je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění

Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k záměru 
„Linka na výrobu membránových stěn“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo a na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.







Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Přílohy

	vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
č.j. HOK/OV – 5252/215.1.2/08 ze dne 23. 6. 2008,

vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 
č.j. OŽP/10592/08/BE ze dne 9. 6. 2008,
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č. j. MSK 88990/2008 ze dne 25. 6. 2008.



