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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 137665/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/31201/2008/Jak


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová

Telefon:
595 622 993

Fax:
595 622 596 
E-mail:
zuzana.jakubikovaplchova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-08-19
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Penzion Pod Kempou“
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: 				Penzion Pod Kempou
Kapacita (rozsah) záměru:	Penzion
Počet ubytovacích jednotek		5
					Počet lůžek				10
					Počet parkovacích stání celkem		16
				ČOV
					Počet EO				20
				Studna
					Hloubka				22 mm
					Plánovaný odběr			120 m3/měsíc			
Charakter záměru:	Výstavba nové dvoupodlažní budovy penzionu v blízkosti lyžařského vleku v obci Bukovec. Součástí záměru je také realizace vrtané studny, jakožto zdroje pitné vody; a čistírna odpadních vod (ČOV), kdy vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do recipientu. 
Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Bukovec
				Kat. území:  		Bukovec
Parc. č.:	887/1	
Oznamovatel: 		Jindřich Szmek, Bukovec č.p. 126, 739 84  Písek u Jablunkova
Zástupce oznamovatele: 	JUDr. Václav Tomis, advokát, Tovární 10, 739 01  Český Těšín

Souhrnné vypořádání připomínek
Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření uvádí následující:
Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Upozorňuje, že kanalizace zmiňovaná v oznámení, není kanalizace, nýbrž zatrubněný vodní tok. Vodoprávní úřad doporučuje zvážit možnost vybudování společné kanalizace (odtokového potrubí) nebo napojení na kanalizaci plánované stavby ČOV u záměru obce Bukovec „Změna bytového domu na penzion s čistírnou odpadních vod“. Předčištěné odpadní vody by tak byly sváděny přímo do recipientu Olše a nedocházelo by k zatěžování drobného vodního toku.



Oznamovatel v rámci následných správních řízení, s příslušným vodoprávním úřadem, projedná možnost odvedení předčištěných odpadních vod přímo do recipientu Olše, a to s ohledem na eliminaci zatěžování drobného vodního toku.


Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Na základě § 5 odst. 3 uvedeného zákona požaduje opatřit vyústění kanalizačního systému do vodního toku Olše mřížkou o velikosti ok max. 1 cm, aby bylo zabráněno vniknutí živočichu do kanalizačního systému.


Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje technické opatření vyústění kanalizačního systému mřížkou, aby bylo zabráněno vniknutí živočichu do kanalizačního systému.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
MěÚ Jablunkov je příslušný k vydání vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) uvedeného zákona. 



Jedná se o upozornění na povinnosti vyplývající z příslušného právního předpisu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, 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, ve svém vyjádření uvádí následující:
Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Vyústění kanalizace musí být opatřeno zábranami proti vniknutí vydry říční.


Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje opatření vyústění kanalizačního systému zábranami proti vniknutí vydry říční.



Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Požaduje uvést seznam odpadů vznikajících v rámci stavby, bilanci zemin a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 

Krajský úřad upozorňuje, že investor stavby je povinen 
v rámci stavby vytvořit podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů; dále 
je povinen o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vést evidenci a odpady přednostně nabízet 
k využití.



Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci zemin, seznam stavebních odpadů, včetně uvedení způsobu nakládání s nimi.

Jedná se o upozornění na povinnosti 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.
Připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

Závěr
Záměr „Penzion Pod Kempou“ je zařazen dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; dále dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k bodu 1.9, 1.8 a 10.6 kategorie II přílohy č. 1  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

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 „Penzion Pod Kempou“, oznamovatel: Jindřich Szmek, Bukovec č.p. 126, 739 84  Písek u Jablunkova, na základě plné moci zastoupen JUDr. Václavem Tomisem, advokátem, Tovární 10, 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.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení
Oznamovatel v rámci následných správních řízení, s příslušným vodoprávním úřadem, projedná možnost odvedení předčištěných odpadních vod přímo do recipientu Olše.

	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje:

	technické opatření vyústění kanalizačního systému mřížkou, jakožto pevné zábrany proti vniknutí živočichů do kanalizačního systému, 

bilanci zemin, 
seznam stavebních odpadů, včetně uvedení způsobu nakládání s nimi.

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 a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr. 
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 Městského úřadu Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství

č.j. ŽP-1742/08/Si, Cw, Bo ze dne 29.7.2008
	vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava

č.j. ČIŽP/49/IPP/0813522.002/08/VHK ze dne 5.8.2008
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

č.j. MSK 137439/2008 ze dne 1.8.2008

