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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 159004/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/39266/2008/Heš


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Lucie Helleší

Telefon:
595 622 534

Fax:
595 622 596 
E-mail:
lucie.hellesi@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-09-30
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042“
dle ust. § 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 kanalizačního sběrače SO 042
Kapacita (rozsah) záměru: 	stávající max. kapacita sběrače 				101 l/s
				požadovaná max. kapacita sběrače cca			347 l/s
celková délka splaškové kanalizace 			4 592 m
- DN 800 						762 m
- DN 600 						3 830 m
- DN 400	 					18 m

Charakter záměru: 	Rekonstrukce kanalizačního sběrače pro odvádění splaškových a předčištěných průmyslových odpadních vod z PZ Nošovice a spádových obcí na kanalizaci města Frýdek-Místek a na ČOV Sviadnov. 
Umístění: 			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice
Kat. území:  		Frýdek, Dobrá u Frýdku-Místku, Nošovice
Oznamovatel: 			Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Zástupce oznamovatele: 	Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 46347011

Souhrnné vypořádání připomínek
Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, nemá k oznámení záměru připomínky.
	Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje 
na legislativní povinnosti a  nepovažuje za nutné posuzovat záměr v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.
	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, upozorňuje ve svém vyjádření na následující:
Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nejsou k oznámeníi připomínky za podmínky, že 
v dokumentaci pro následující správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby, jejich množství a způsob nakládání s nimi. 
Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání  s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny 
k  využití. 
Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení uvede bilanci výkopových zemin, seznam veškerých vznikajících odpadů včetně katalogových čísel, jejich množství, kategorií 
a způsobů nakládání s nimi. 

Připomínka vyplývající z ustanovení příslušného právního předpisu.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF podotýká, že o zahájení realizace záměru bude nutné informovat orgán ochrany ZPF Magistrátu města Frýdku-Místku tak, aby bylo možno posoudit postupy v území z hlediska zásad ochrany ZPF stanovené zákonem. 
Připomínka vyplývající z ustanovení příslušného právního předpisu.

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, 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.
Závěr
Záměr „Rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) ve vztahu 
k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapaciotu od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace 
od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), 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 „Rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042“, předložený oznamovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 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.
Podmínka závěru zjišťovacího řízení
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci výkopových zemin, seznam veškerých vznikajících odpadů včetně katalogových čísel, množství, kategorií a způsobů 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 ust. § 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. 
Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k záměru „Rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s ohledem na povahu 
a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo 
a na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z písemných 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 ČIŽP, OI Ostrava, zn. ČIŽP/49/IPP/0816498.002/08/VHK ze dne 19.9.2008,
	vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, 
č.j. OŽPaZ/6335/2008/Har/246 a č.j. OŽPaZ/6335/SP/2008/Gil/246.7 ze dne 22.9.2008, 
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 156971/2008 ze dne 22.9.2008.


