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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 131907/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/32042/2008/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:
2008-08-06
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“
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: 				Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná
Kapacita (rozsah) záměru:	Zastavěná plocha budovy			846 m2
				Zpevněné plochy				520 m2
				Odstavné plochy				515 m2
				Parkovacích míst				34
				ČOV						100 EO
				Počet lůžek					68

Charakter záměru:	Předmětem záměru je výstavba nové čtyřpodlažní budovy s půdním prostorem, převážně na půdorysné ploše současné stavby určené k demolici. Součástí záměru je rekonstrukce vrtané studny, výstavba technologie pro nakládání s odpadními vodami. Počet osob max. 68 ve 32 pokojích a 1 apartmánu, provoz stravovacího zařízení s kapacitou 140 míst, parkoviště pro 34 osobních automobilů. Dále bude vybudováno sportoviště a relaxační zařízení (bowling, bazén, sauny…).


Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Horní Lomná
				Kat. území:  		Horní Lomná
Oznamovatel: 			Kvadro spol. s r.o., Cihelní 290, 735 31 Bohumín - Skřečoň
Zástupce oznamovatele:	Ing. Iva Polochová, Kvadro spol. s r.o., Hlávkova 428/3, 702 00 Ostrava



Souhrnné vypořádání připomínek
1.	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující připomínky:
Připomínka
Vypořádání
Odpadové hospodářství
Požaduje do dokumentace uvést seznam odpadů, které budou vznikat z demolice objektu, ze stavební činnosti a z provozu rekreačního zařízení včetně kalů z ČOV.
Bude uvedena bilance výkopových zemin a uveden způsob nakládání s odpady. 

Investor stavby v rámci staveniště vytvoří 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
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení uvede seznam odpadů vznikajících při demolici objektu, ze stavební činnosti a z provozu zařízení, včetně kalů z ČOV.
Oznamovatel v dokumentaci pro následná správní řízení uvede bilanci výkopových zemin a uvede způsob nakládání s odpady. 
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje způsob jakým budou tříděny a shromažďovány jednotlivé druhy odpadů. 
Povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. 
Ochrana ovzduší
Z důvodu minimalizace imisní zátěže dané lokality požaduje, aby pro zásobování areálu teplem byla volena tzv. nízkoemisní spalovací zařízení, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 80mg/m3.
Pokud záměr bude představovat střední, velké nebo zvláště velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší, bude nutné zažádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, které bude jedním z nutných podkladů pro vydání územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje způsob zásobování areálu teplem s využitím tzv. nízkoemisních spalovacích zařízení, tak aby byla dodržena podmínka, že max. výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 80mg/m3.

Povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu.


Záměr byl posouzen z hlediska § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém vyjádření č.j. 3463/BE/2007 ze dne 16.7.2007 vyloučila vliv záměru „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
2.	Připomínky veřejnosti k záměru nebyly doručeny


Závěr
Záměr „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.10 (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů) 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 „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“, oznamovatel Kvadro spol. s r.o., Cihelní 290, 735 31 Bohumín – Skřečoň.

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:
	seznam odpadů vznikajících při demolici objektu, ze stavební činnosti a z provozu zařízení, včetně kalů z ČOV.
	bilanci výkopových zemin a uvede způsob nakládání s odpady. 
	zapracuje způsob jakým budou tříděny a shromažďovány jednotlivé druhy odpadů. 
	zapracuje způsob zásobování areálu teplem s využitím tzv. nízkoemisních spalovacích zařízení, tak aby byla dodržena podmínka, že max. výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 80mg/m3.

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
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 9.7.2008 oznámení záměru „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“. Dne 14.7.2008 bylo k předmětnému záměru zahájeno zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen do přílohy č. 1, kategorie II, bodu 10.10 (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad z důvodu nepříslušnosti postoupil dopisem č.j. MSK 123154 ze dne 22.7.2008 záměr Ministerstvu životního prostředí k rozhodnutí o následném postupu v zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na zachování hospodárnosti posuzovacího procesu a v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postoupilo Ministerstvo životního prostředí k přímému zajištění procesu posouzení vlivu záměru „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (dopis č.j. 54337/ENV/08 ze dne 1.8.2008).
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.
Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce rekreačního střediska v k. ú. Horní Lomná“. 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 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 130672/2008 ze dne 5.8.2008
kopie dopisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 123154 ze dne 22.7.2008
kopie dopisu MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, č.j. 54337/ENV/08 ze dne 1.8.2008





