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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 151997/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/37394/2008/Šub


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:
595 622 533

Fax:
595 622 396 
E-mail:
bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
208-09-17
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra“

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: 	Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra

Kapacita (rozsah) záměru:	délka liniové stavby (protipovodňové hráze)	cca 950 m
				Šířka jílovitého těsnění u paty hráze		cca 5,0 m
				Šířka jílovitého těsnění u koruny hráze		cca 5,0 m
				Šířka stabilizační části v patě hráze 		cca 15 – 35 m	
				Šířka stabilizační části v koruně hráze 		cca 11,0 m
				Výška hráze 					cca 2,3 – 4,7 m
				Systém odvodňovacích příkopů, propust
				Hrázová propust
				Místní komunikace na hrázi
				Obslužná komunikace (pro zajištění příjezdu k čerpací stanici)
				Cyklostezky na hrázi
Přejezd přes hráz (pro výjezd na korunu hráze a příjezd na levobřežní bermu řeky Odry)
Úprava ul. Žabník (přeložka), úprava ul. Pobřežní (přeložka)
				Přeložky a úpravy inženýrských sítí
				Kácení zeleně a náhradní výsadba
				
Charakter záměru:	Předmětem záměru je vybudování zemní sypané hráze k zajištění protipovodňové ochrany obytné zástavby v dotčené lokalitě. Součástí stavby bude vybudování čerpací stanice pro čerpání vod při povodních, výstavba hrázové propusti, komunikací a zpevněných ploch, přeložek a úpravy přípojek technické infrastruktury. Dále budou provedeny vegetační úpravy v dotčeném území.  

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Ostrava
				Kat. území:  		Koblov

Oznamovatel: 	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Zástupce oznamovatele:	Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 Brno, pobočka Ostrava, Varenská 49, 701 00 Ostrava (na základě plné moci)



Souhrnné vypořádání připomínek

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, nemá k předloženému záměru připomínky.


Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření konstatuje, že k posuzovanému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho posuzování v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  


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 ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu,
o odpadech, horního zákona.

Připomínka
Vypořádání
Ochrana přírody a krajiny
Opatření navržená v předloženém "Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000" (Mgr. Libor Cieslar) budou sloužit jako podklad pro vydání dílčích rozhodnutí ve uvedené věci podle zákona (§ 8   odst. 1 - kácení dřevin a § 56 - výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů). 
Je tedy nutno požádat o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona (příslušným úřadem je Magistrát města Ostravy - § 76 odst. 4 zákona).
Dále o výjimku podle § 56 zákona [ohrožené druhy - krajský úřad/ § 77a odst.3 písm. l) a silně a kriticky ohrožené CHKO Poodří/ § 78 odst. 2]. 	
Jedná se o podmínky vyplývající z dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Stavba podléhá posouzení v souladu s postupy danými ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  
Jedná se o upozornění na postupy  dané právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
Horní zákon
Krajský úřad upozorňuje, že dle § 19 odst. 1 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vyjadřuje k umístění stavby v chráněném ložiskovém území ve fázi územního řízení. 		
Jedná se o upozornění na postupy  dané právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
Odpadové hospodářství 
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 „Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra“ byl posouzen zejména dle ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dále s ohledem na ustanovení bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona a s ohledem
na ustanovení bodu 1.3  Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry na ploše
od 10 do 50 ha kategorie II přílohy č. 1 uvedeného zákona ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona
o posuzová í vlivů na životní porstředí. 

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 „Odstranění následků důlní činnosti
a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra“, oznamovatel Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

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

Realizace záměru je podmíněna nezasahováním do levého svahu koryta řeky Odry, s výjimkou prací nutných k přeložení kanalizační sítě. Stavební práce budou prováděny mimo koryto toku.

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

Opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod při realizaci záměru i v době po dokončení prací.
Hydrogeologické posouzení území s ohledem na možné zhoršení odtokových poměrů v dotčené lokalitě.
Havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh kácení zeleně v minimálním možném množství.
Návrh ochrany ponechaných dřevin před možným poškozením vlivem stavební činnosti.
Návrh náhradních hnízdišť pro vybrané ptačí druhy (dle dohody s příslušným orgánem ochrany přírody
a krajiny).
Opatření k omezení hluku během stavebních prací.
Návrh časového harmonogramu stavby s ohledem na maximální ochranu životního prostředí v místě žijících živočichů.

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 zejména na základě opatření vyplývajících z předloženého oznámení záměru (zejména hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy
NATURA 2000). 


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 Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/14509/08/BE  ze dne 20.8.2008
vyjádření Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská Ostrava, č.j. TSKZaH/1753/08/Bo, S/1381/08/Ni ze dne 11.9.2008
vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/OV-7785/215.1.2/08 ze dne 3.9.2008
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 151980/2008 ze dne 3.9.2008

