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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 146621/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/37097/2008/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:
2008-09-11
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Obchodní a společenské centrum v Ostravě - Porubě“
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 a společenské centrum v Ostravě - Porubě
Kapacita (rozsah) záměru:	Zastavěná plocha budovy			21 600 m2
 Zastavěná plocha parkoviště			14 200 m2
	Ostatní zpevněné plochy			3 500 m2
	Počet parkovacíh míst				450
	Výkon spalovacích zdrojů			max. 4,34 MW
Charakter záměru:	Záměrem je přístavba obchodního a společenského centra k objektu již schváleného Hypermarketu GLOBUS v Ostravě – Staré Plesné. Areál bude sloužit pro rozšíření nabídky některých vybraných komodit a pro zajištění dostupnosti občerstvení v nákupní zóně. 
Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Okres:			Ostrava
				Obec:			Městský obvod Ostrava Poruba
				Kat. území:  		Stará Plesná, Pustkovec, Krásné Pole
Oznamovatel: 	Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o., Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2
Zástupce oznamovatele:	Dipl. Ing. architekt Cyril Kajnar, Bozděchova 1848/4, 702 00 Ostrava
Souhrnné vypořádání připomínek
1. 	Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. Ve svém vyjádření upozorňuje, že plánovaný záměr podléhá vyjádření vodoprávního úřadu, k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP. 
2.	Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému oznámení záměru následující připomínku:
Připomínka
Vypořádání
ČIŽP vzhledem k velkému rozsahu parkovacích míst (450) požaduje posoudit možnost výstavby podzemního parkoviště, a to za účelem minimalizace zpevněné venkovní plochy.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje a vyhodnotí možnost vybudování podzemního parkoviště, nebo redukci počtu parkovacích stání. 

3.	Statutární město Ostrava, Městský obvod Pustkovec, rada městského obvodu Pustkovec projednala předmětný záměr na své 29. schůzi a vyjadřuje k předloženému záměru kladné stanovisko.
4.	Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole, rada městského obvodu Krásné Pole projednala předmětný záměr a nemá k němu žádné připomínky.
5.	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, upozorňuje na postupy při odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a při vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Dále ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:
Připomínka
Vypořádání
Ochrana vod
V oznámení se uvádí, že odlučovač ropných látek bude nainstalován v místě zaústění srážkových vod z rizikových ploch do retenční nádrže nebo až na odtoku z retenční nádrže, což z pohledu vodního hospodářství není vhodná varianta. Krajský úřad požaduje ověřit možnost zasakování čistých srážkových vod. 
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje možnost zasakování čistých srážkových vod.
Odpadové hospodářství
Požaduje uvést bilanci výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem OSC, jejich množství a způsob nakládání s odpady.
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.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje bilanci výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem OSC, jejich množství a způsob nakládání s odpady.
V rámci staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.
Ochrana ovzduší 
Krajský úřad požaduje, z důvodu minimalizace imisní zátěže dané lokality, aby pro zásobování areálu energií byla volena tzv. nízkoemisní spalovací zařízení, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 250 mg/m3 (pro kogenerační jednotky), respektive 80 mg/m3 (pro plynové kotle).
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje využití tzv. nízkoemisních spalovacích zařízení, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 250 mg/m3 (pro kogenerační jednotky), respektive 80 mg/m3 (pro plynové kotle).
Výsadbu vhodně umístěné ochranné zeleně (stromy, keře), která bude sloužit ke snížení prašnosti z provozu parkoviště a přilehlých komunikací.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje plán výsadby ochranné zeleně a zapojení zeleně do případných parkovacích ploch.
Pokud bude záměr představovat střední, velké nebo zvláště velké 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 následně 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.
Připomínka 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. 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.
6.	Připomínky veřejnosti k tomuto záměru nebyly doručeny.
Závěr
Záměr „Obchodní a společenské centrum v Ostravě - Porubě“ 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 a bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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 a 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, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Obchodní a společenské centrum v Ostravě - Porubě“, oznamovatel: Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o, Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2,
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:
	možnost zasakování čistých srážkových vod,

bilanci výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem OSC, jejich množství a způsob nakládání s odpady,
využití tzv. nízkoemisních spalovacích zařízení, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 250 mg/m3 (pro kogenerační jednotky), respektive 80 mg/m3 (pro plynové kotle),
plán výsadby ochranné zeleně a zapojení zeleně do případných parkovacích ploch,
a dále také:
	zapracuje a vyhodnotí možnost vybudování podzemního parkoviště, nebo redukci počtu parkovacích stání,
	zajistí podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

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
kopie vyjádření MMO, odbor ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/14378/08/BE ze dne 20.8.2008
kopie vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/0815277.002/08/VHK ze dne 22.8.2008
	kopie vyjádření městského obvodu Pustkovec, č.j. PUST/781/08/R ze dne 26.8.2008
	kopie vyjádření městského obvodu Krásné Pole, č.j. Star. 1597/08/Výt ze dne 29.8.2008
	vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK 145542/2008 ze dne 4.9.2008







