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Ze dne:


Čj:
MSK 104725/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/29473/2008/Buk


208.3 V10

Vyřizuje:
Mgr. Tomáš Bukovjan

Telefon:
595 622 384

Fax:
595 622 596 
E-mail:
tomas.bukovjan@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-07-30
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Bytové domy Zelený dvůr“
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: 	Bytové domy Zelený dvůr

Kapacita (rozsah) záměru: 	Garáže a parkoviště s kapacitou 358 parkovacích stání 
	
Charakter záměru: 	Vybudování 3 bytových domů (včetně podzemních garáží), zpevněných ploch 
(včetně parkoviště), související technické infrastruktury a výsadba zeleně.

Umístění: 			 Kraj:			Moravskoslezský
				 Obec:			Ostrava
 Kat. území:  	Moravská Ostrava

Oznamovatel: 	CITY INVEST OSTRAVA, s.r.o., Tvorkovských 17, 709 79  Ostrava; 
IČ: 26955491


Souhrnné vypořádání připomínek

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

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, oznámení záměru akceptuje s připomínkami.






Připomínka
Vypořádání
V dalším stupni správního řízení krajská hygienická stanice vyžaduje předložení aktualizované hlukové studie, která bude zahrnovat reálné posouzení hlukových vlivů stavby, včetně stacionárních zdrojů hluku a dopravy. Hluková studie bude zahrnovat  posouzení hlukových situací i v koncových místech ul. Křižíkovy – napojení na ul. Nádražní a Sokolskou, s ohledem na nárůst intenzity dopravy.
Oznamovatel předloží v dalším stupni správního řízení aktualizovanou hlukovou studii, která bude zahrnovat reálné posouzení hlukových vlivů stavby, včetně stacionárních zdrojů hluku a dopravy. Hluková studie bude zahrnovat  posouzení hlukových situací i v koncových místech ul. Křižíkovy – napojení na ul. Nádražní a Sokolskou, s ohledem na nárůst intenzity dopravy. 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dává k oznámení záměru kladné vyjádření. 

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.

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

 Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů krajský úřad upozorňuje, že se výše uvedený záměr podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město“ nachází na ploše „B20“. Na základě přílohy 
č. 1 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, 
o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí 
v části chráněného ložiskového území (CHLÚ) české části hornoslezské pánve, č.j. 462/882/22/A-10/96 ze dne 21. 11. 1996, jsou veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v ploše „B20“ umísťovány a povolovány na základě závazného stanoviska 
k umístění stavby v CHLÚ vydávaného krajským úřadem, o které oznamovatel požádá 
a doloží ho k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Připomínka 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.

5. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nemá k oznámení záměru připomínky. 
	

Závěr

Záměr „Bytové domy Zelený dvůr“ odpovídá ustanovení bodu 10.6 - Skladové nebo 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 - 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 „Bytové domy Zelený dvůr“, předložený oznamovatelem 
CITY INVEST OSTRAVA, s.r.o., Tvorkovských 17, 709 79  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:

oznamovatel požádá krajský úřad o vydání závazného stanoviska k umístění stavby v chráněném ložiskovém území.
aktualizovanou hlukovou studii, která bude zahrnovat reálné posouzení hlukových vlivů stavby, včetně stacionárních zdrojů hluku a dopravy (i v koncových místech ul. Křižíkovy – napojení na ul. Nádražní 
a ul. Sokolskou).

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 „Bytové domy Zelený dvůr“. 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-6254/215.1.2/08 ze dne 18. 7. 2008,

vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 
č.j. OŽP/12283/08/BE ze dne 9. 7. 2008,
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 104725/2008 ze dne 9. 7. 2008.
vyjádření ČIŽP OI Ostrava, zn. ČIŽP/49/IPP/0812847.002/08/VHK ze dne 21. 7. 2008,








