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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 130497/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/30941/2008/Šub


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:
595 622 533

Fax:
595 622 396 
E-mail:
bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-08-06
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Novostavba obchodního centra Studénka“

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 obchodního centra Studénka

Kapacita (rozsah) záměru:	Celková zastavěná plocha obchodním centrem		1 431 m2
				Počet parkovacích stání 				    58 míst
				Plocha stavby včetně z zpevněných ploch		2 930 m2
													
Charakter záměru:	Předmětem záměru je výstavba nové prodejny potravin a zboží denní spotřeby s parkovištěm. Součástí záměru je jeho napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.  

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Studénka
				Kat. území:  		Butovice

Oznamovatel: 	INREBA IN s.r.o., Bezručova 388, 742 13 Studénka




Souhrnné vypořádání připomínek

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve své vyjádření konstatuje,
že nemá k předloženému záměru připomínky.    


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření konstatuje, že předložený záměr akceptuje a dále uvádí upozornění na stanovení požadavků pro následná správní řízení týkajících se uvedeného záměru.  

Připomínka
Vypořádání
Požaduje aktualizaci posouzení vlivu hluku z celkového provozu záměru (stacionární zdroje, doprava – parkoviště, zásobování) u nejbližších chráněných míst v denní a noční době včetně konkrétního návrhu na realizaci protihlukových opatření v návaznosti na hlukovou studii, která je součástí oznámení záměru a na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje aktualizaci posouzení vlivu hluku z celkového provozu záměru na nejbližší chráněné objekty v denní i noční době, a to při zvážení kumulativního vlivu již realizovaných staveb obdobného charakteru v dotčeném území. V návaznosti na hlukovou studii a na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru zpracuje konkrétní návrh na realizaci protihlukových opatření.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, nemá k předloženému záměru zásadní připomínky. Ve svém vyjádření uvádí upozornění na postupy z hlediska zákona o odpadech.

Připomínka
Vypořádání
V dokumentaci pro následná správní řízení je nutno uvést bilance výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby včetně odpadů z kácení a mýcení zeleně, jejich množství a způsob nakládání s nimi.
Investor je povinen vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vést evidenci, odpady přednostně nabízet k využití.
Jedná se o podmínky vyplývající z dodržování platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a výstavby.


Připomínky veřejnosti k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy. 



Závěr

Záměr „Novostavba obchodního centra Studénka“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a byl posouzen s ohledem na ustanovení § 4 odst, 1 písm. d) uvedeného zákona.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle ust. § 22 písm. a) 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, 
a na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Novostavba obchodního centra Studénka“, oznamovatel INREBA IN s.r.o., Bezručova 388, 742 13 Studénka, 

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 dokumentace pro následná správní řízení zapracuje a v rámci řízení předloží níže uvedené:

Aktualizaci posouzení vlivu hluku z celkového provozu záměru (stacionární zdroje, doprava) na nejbližší chráněné objekty v denní i noční době. Při aktualizaci posouzení bude brán v úvahu kumulativní vliv již realizovaných staveb obdobného charakteru v dotčeném území. 
Konkrétní návrh protihlukových opatření a jejich realizace (jedná se zejména o směr k objektu č.p. 779 – viz str. 46 oznámení záměru) zpracovaný v návaznosti na hlukovou studii a na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru.  
Napojení objektu na centrální zdroj tepla.  
Podrobné dopravní řešení napojení obchodního centra, včetně vyhodnocení parametrů vozovek.
Návrh na realizaci sadových úprav v areálu záměru.

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 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 posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu a na základě opatření k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí uvedených v oznámení záměru (Ing. Paciorková, červen 2008). 


Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 
dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, lesní zákon, zákon o odpadech apod.





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










Přílohy

vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. ČIŽP/49/IPP/0813187.002/08/VHK ze dne 22.7.2008
vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/NJ-1994/215.1.2/08 ze dne 28.7.2008
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 130495/2008 ze dne 22.7.2008





















