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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 128777/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/31514/2008/Pok


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Markéta Pokludová, Ph.D.

Telefon:
595 622 586

Fax:
595 622 596 
E-mail:
marketa.pokludova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
31.7.2008
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“
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: 				Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba
Kapacita (rozsah) záměru:	Zastavěná plocha celkem			2652 m2
	Objekt prodejny potravin
	Zastavěná plocha				1427 m2
	Obestavěný prostor				9449 m2
	Prodejní plocha					1056 m2
	Objekt komerčních prodejen
	Zastavěná plocha				1225 m2
	Obestavěný prostor				8715 m2
	Prodejní plocha					892 m2
	Komunikace a zpevněné plochy
	Plocha parkovišť a komunikací			3913 m2
	Počet parkovacíh míst				96
	
Charakter záměru:	Novostavba ochodního centra s doprovodnými aktivitami a zázemím. Stavba bude členěna na dva konstrukčně oddělené objekty – objekt prodejny potravin a objet komerčních prodejen. 
Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Okres:			Ostrava
				Obec:			Městský obvod Ostrava Poruba
				Kat. území:  		Poruba - sever

Oznamovatel: 			Litispendence s.r.o., Tržní 31, 738 01 Frýdek – Místek
Zástupce oznamovatele:	Ing. Pavel Kupka, Příborská 1000, 738 01 Frýdek - Místek


Souhrnné vypořádání připomínek
1. Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
2.	Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
3.	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
4.	Statutární město Ostrava, Městský obvod Pustkovec, rada městského obvodu Pustkovec projednala předmětný záměr na své 27. schůzi a vyjadřuje k předloženému záměru kladné stanovisko.
5	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, rada městského obvodu Poruba projednala předmětný záměr na své schůzi konané dne 24.7.2008 pod číslem usnesení 1498/42 a nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., za předpokladu, že dojde k vypořádání připomínek, které uvádí:
Připomínka
Vypořádání
Objekt obchodního centra se nachází v blízkosti frekventované světelné křižovatky ulice 17. listopadu a Slavíkova. Sjezd na parkoviště z ulice 17. listopadu kříží stávající podélný chodník s navazující cyklistickou stezkou. Při přecházení sjezdu chodci, budou tito značně omezování vozidly vjíždějícími k obchodnímu centru.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje možnosti snížení omezení chodců a zvýšení jejich bezpečnosti při přecházení sjezdu k obchodnímu centru. 
Z ulice Slavíkovy je řešen pouze sjezd a nájezd osobní dopravy a zásobování. Není řešena návaznost pěších z ulice Slavíkova.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje způsob, jakým bude řešena návaznost pěších návštěvníků obchodního centra z ulice Slavíkova. 
V rámci zlepšení přístupnosti požadujeme pro cestující MHD vybudovat na ulici Slavíkova párovou autobusobou zastávku „Garáže Poruba“.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje možnost vybudování párové autobusové zastávky „Garáže Poruba“, aby došlo ke zlepšení přístupnosti obchodního centra pro cestující MHD. 

6.	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující připomínky:
Připomínka
Vypořádání
Odpadové hospodářství
Požaduje, aby investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvořil podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence a odpady budou přednostně nabízeny k využití.
Požaduje uvést seznam odpadů, které budou vznikat ze stavební činnosti včetně bilance výkopových zemin.
Požaduje uvést způsob nakládání s odpady včetně biologicky rozložitelných (odpady z kácení dřevin) a odpadů z provozu odlučovače ropných látek a odlučovače tuků.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje způsob jakým budou tříděny a shromažďovány jednotlivé druhy odpadů. 
Povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje seznam vznikajících odpadů a rovněž bilanci výkopových zemin.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje způsob nakládání s odpady vč. biologicky rozložitelných (z kácení dřevin) a odpadů z provozu odlučovače ropných látek a odlučovače tuků.
Ochrana ovzduší požaduje
Výsadbu vhodně umístěné ochranné zeleně (stromy, keře), která bude sloužit k minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek a prašnosti z provozu parkoviště a zásobování prodejny.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje plán výsadby ochranné zeleně.

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, jako příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., a ani na ptačí oblasti.
7.	Připomínky veřejnosti k tomuto záměru nebyly doručeny.
Závěr
Záměr „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 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 „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“, oznamovatel Litispendence s.r.o., Tržní 31, 738 01 Frýdek – Místek,
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, zajistí a projedná:
	možnost snížení omezení chodců a zvýšení jejich bezpečnosti při přecházení sjezdu k obchodnímu centru

způsob, jakým bude řešena návaznost pěších návštěvníků obchodního centra z ulice Slavíkova
	možnost vybudování párové autobusové zastávky „Garáže Poruba“
způsob jakým budou tříděny a shromažďovány jednotlivé druhy odpadů
zajistí podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů
	zapracuje seznam vznikajících odpadů a bilanci výkopových zemin
zapracuje způsob nakládání s odpady vč. biologicky rozložitelných a odpadů z provozu odlučovače ropných látek a odlučovače tuků

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
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu.
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.

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 KÚ MSK, č.j. MSK 126771/2008 ze dne 29.7.2008
	Kopie vyjádření MMO, odbor ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/12567/08/BE ze dne 14.7.2008
kopie vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-6518/215.1.2/08 ze dne 21.7.2008

	kopie vyjádření městského obvodu Pustkovec, č.j. PUST/679/08/R ze dne 22.7.2008
kopie vyjádření městského obvodu Poruba, č.j. POR 28040/2008 ze dne 25.7.2008
kopie vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/0813307.002/08/VHK ze dne 22.7.2008

