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krajský úřad
moravskoslezský Kraj
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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 123767/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/25840/2008/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
„Novostavba Multifunkčního domu a Bytového domu“ (2. podání)
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: 				Novostavba multifunkčního domu a bytového domu

Kapacita (rozsah) záměru:	Multifunkční dům
- celková zastavěná plocha				955 m2
				 	- počet bytů 						13
					- počet garáží						4
					- počet parkovacích stání				41 
					- celková plocha zpevněných ploch a komunikací	1 363 m2
		Bytový dům
- celková zastavěná plocha				502 m2
				 	- počet bytů 						22
					- počet parkovacích stání				25 
			- celková plocha zpevněných ploch a komunikací	369 m2

Charakter záměru:	Vybudování multifunkčního a bytového domu, obslužných komunikací, zpevněných ploch a přípojek sítí k objektům v obci Čeladná v místě stávající restaurace Na rozcestí. 
 
Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Čeladná
				Kat. území:  		Čeladná
				Parc. č.:		21/1, 21/2, 112/1, 112/2, 530
							
Oznamovatel: 	NEONATO s.r.o., Stodolní 977/26, 702 00  Ostrava
Zástupce oznamovatele:	BENEPRO, a.s., Jablunkovská 851/40, 737 01  Český Těšín


Souhrnné vypořádání připomínek
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující:
Připomínka
Vypořádání
Krajský úřad požaduje provést výsadbu vzrostlé zeleně kolem parkovacích ploch tak, aby byl minimalizován případný negativní vliv z provozu parkovacích ploch na kvalitu ovzduší.
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje návrh výsadby vzrostlé zeleně kolem parkovacích ploch.
Krajský úřad upozorňuje, že v případě realizace středních, velkých nebo zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska k umístění stavby, povolení stavby a povolení k uvedení zdrojů do zkušebního a trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ovzduší. Příslušným úřadem pro vydání závazného stanoviska, povolení stavby a provozu je krajský úřad, náležitosti žádosti jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu.

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.

Závěr
Záměr „Novostavba multifunkčního domu a bytového domu“ (2. podání) 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 „Novostavba multifunkčního domu a bytového domu“ (2. podání), předložený právnickou osobou NEONATO s.r.o., Stodolní 977/26, 702 00  Ostrava, na základě plné moci zastoupen právnickou osobou BENEPRO, a.s., Jablunkovská 851/40, 737 01  Český Těšín,
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.
Podmínka závěru zjišťovacího řízení
Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení projedná návrh výsadby vzrostlé zeleně kolem parkovacích ploch.

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. 
V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu 
a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr. 
Podmínka závěru zjišťovacího řízení byla stanovena na základě požadavku vyplývajícího z vyjádření obdrženého 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/FM-2611/215.1.2/08 ze dne 24.6.2008
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 116046/2008 ze dne 4.7.2008


