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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 111044/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/25058/2008/Sur


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Eva Surovcová

Telefon:
595 622 776

Fax:
595 622 596 
E-mail:
eva.surovcova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
02.07.2008
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Objekt pro nakládání s odpady Búry“

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: 	Objekt pro nakládání s odpady Búry
		
Kapacita (rozsah) záměru:         počet přijímaných autovraků 	          100 ks/rok
                                              předpokládané množství přijímaných autovraků       1 000 t/rok
                                              předpokládané množství železného a neželezného
                                              šrotu                                                                   5 000 t/rok

                                                	
Charakter záměru:                   Změna užívání stavby stávajícího průmyslového objektu v areálu firmy               
                                             Armaturka Krnov, spol. s r. o. na pozemku parc. č. 3505 pro skladování 
                                             a demontáž autovraků. 

Umístění: 		         Kraj:			Moravskoslezský
	Obec:			Krnov
                                             Kat. území:  	           Krnov – Horní Předměstí


Oznamovatel: 	Ing. Koloman Búry, Budovatelů 2084/11, 794 01, Krnov – Pod Bezručovým vrchem, zastoupen na základě plné moci Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293, 
                                              747 62, Mokré Lazce.


Souhrnné vypořádání připomínek

1.    Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, má k oznámení záměru následující připomínky:

Připomínka
Vypořádání
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje, aby při větrání zpracovatelských objektů bylo v max. míře zamezeno únikům prašných podílů pocházejících z mechanických a tepelných činností. Rovněž 
je nutno zamezit šíření pachových látek do okolí. Dále ČIŽP upozorňuje, aby v dalším řízení v předmětném záměru byla vyloučena eventuální možnost využití vzniklých odpadů jako komponenty nebo přísady do tzv. alternativních paliv.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP požaduje, aby v rámci projektových příprav realizace záměru byl fyzicky prověřen skutečný stav napojení předmětné větve kanalizace v areálu Armaturky Krnov na veřejnou kanalizaci města a na základě výsledku byla volena alternativa likvidace splaškových vod.

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně specifikuje způsob nakládání se vzniklými odpady s důrazem 
na omezení emisí TZL, pachu.







Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně určí napojení předmětné větve kanalizace.




 

2.  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
KHS požaduje, aby projektová dokumentace 
pro územní případně stavební řízení zpracována k realizaci uvedeného záměru obsahovala hodnocení vlivu hluku z provozu navrhovaného zařízení s ohledem na nejbližší chráněný venkovní prostor.

Oznamovatel předloží v rámci dokumentace 
pro územní případně stavební řízení podrobnou hlukovou studii.


3.  Město Krnov, odbor životního prostředí a zemědělství, dává k oznámení záměru kladné vyjádření 
      a nepožaduje další posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

  4.  Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, nepožaduje další posuzování záměru v celém rozsahu      zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 



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

 Připomínka
Vypořádání
Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, nejsou k záměru připomínky za podmínky, 
že zařízení  ke sběru, výkupu a využívání autovraků bude provozováno odděleně od zařízení ke sběru 
a výkupu železných a neželezných kovů. 
Oznamovatel zajistí oddělený provoz sběru, výkupu a využívání autovraků od sběru 
a výkupu železných a neželezných kovů.


Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, krajský úřad požaduje v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit, jakým způsobem budou splaškové odpadní vody z areálu odváděny 
a likvidovány.

Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení upřesní způsob nakládání s odpadními vodami.

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 (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti.

Závěr

Záměr „Objekt pro nakládání s odpady Búry“ lze zařadit dle ustanovení § 4 ve vztahu k bodu 
10.1. – Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů a bod 10.5. – Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1 000 t, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný dle § 22 uvedeného zákona, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Objekt pro nakládání s odpady Búry“ předložený oznamovatelem Ing. Kolomanem Búrym, Budovatelů 2084/11, 794 01, Krnov – Pod Bezručovým vrchem,

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:

	jednoznačnou specifikaci způsobu nakládání se vzniklými odpady

jednoznačné určení napojení předmětné větve kanalizace
hlukovou studii
oddělený provoz sběru, výkupu a využívání autovraků od sběru 
a výkupu železných a neželezných kovů
	upřesnění způsobu nakládání s odpadními vodami

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 nesouhlasné vyjádření k záměru „Objekt pro nakládání sodpady Búry“. 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

1)     vyjádření ČIŽP, OI Ostrava, zn. ČIŽP/49/IPP/0810837.002/08/VHK ze dne 30.05.2008,
2) vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
  č.j. HOK/BR-1243/215.1.2/08 ze dne 23.06.2008,
3)     vyjádření  Města Krnov, odbor životního prostředí a zemědělství  ze dne 19.06.2008,
	 vyjádření Městského úřadu Krnov, odbor životního prostředí, zn. 2008010199/ŽP/EK/Vá ze dne 19.05.2008,

5)     vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne     
        ze dne 02.07.2008.









