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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 123847/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/26813/2008/Plch


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová

Telefon:
595 622 993

Fax:
595 622 596 
E-mail:
zuzana.jakubikovaplchova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-07-23
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Výstavba bytů s integrovanou vybaveností Havířov - Město - ulice 
u Stromovky“
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: 				Výstavba bytů s integrovanou vybaveností Havířov - Město - ulice u Stromovky
Kapacita (rozsah) záměru:	Celková plocha obytného domu				1375,50 m2
				Celkový počet parkovacích stání 			97
				Celkový počet bytů					65		
Charakter záměru:	Výstavba bytů podél ulice U Stromovky v lokalitě „Boršičanka“.  Objekt 
je navržen jako řadová zástavba se čtyřmi sekcemi o pěti nadzemních podlažích. Dům bude podsklepený s nízkou šikmou střechou, s integrovanou vybaveností, bude napojen na stávající vodovod, dešťové vody budou svedeny do místní vodoteče a splaškové vody budou napojeny do stávající veřejné kanalizace. Vytápění objektů bude řešeno napojením na soustavu CZT.
Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Havířov
				Kat. území:  		Havířov-město
Parc. č.:	1537, 1538, 1539, 1541 a 1546 (pozemky stavby); 
1457, 1474 a 1547 (pozemky přípojek)		
Oznamovatel: 		Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2/1041, 735 64  Havířov – Prostřední Suchá 
IČ oznamovatele: 		00415227
Zástupce oznamovatele:	ARPIK Ostrava s.r.o., 28. října 93, 702 00  Ostrava

Souhrn připomínek
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepovažuje za nutné daný záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepovažuje za nutné daný záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
Krajský úřad konstatuje, že podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45 h a § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 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.
Připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

Závěr
Záměr „Výstavba bytů s integrovanou vybaveností Havířov - Město - ulice u Stromovky“ je zařazen dle ust. § 4 odst. 1 písm. d)  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve vztahu k bodu  
10.6 – Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, přílohy č. 1, do kategorie II téhož zákona.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný dle § 22 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Výstavba bytů s integrovanou vybaveností Havířov - Město - ulice u Stromovky“, předložený Stavebním bytovým družstvem Havířov, Hornosušská 2/1041, 735 64  Havířov – Prostřední Suchá, na základě plné moci zastoupen právnickou osobou ARPIK Ostrava s.r.o., 28. října 93, 702 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.





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. 
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 není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr. 
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 Magistrátu města Havířova, odbor životního prostředí

č.j. OŽP/60755/Km/08 ze dne 24.6.2008
	vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

č.j. HOK/KA-1964/215.1.2/08 ze dne 27.6.2008
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

č.j. MSK 123796/2008 ze dne 4.7.2008



