


4/4
tel.: 595 622 222
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800

Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
file_0.wmf


file_1.wmf



file_2.wmf


*KUMSX00H164J*

krajský úřad
moravskoslezský Kraj

28. října 117, 702 18  Ostrava



tel.: 595 622 222
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800

Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
file_3.wmf


file_4.wmf



Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 167808/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/41032/2008/Šub


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:
595 622 533

Fax:
595 622 396 
E-mail:
bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-10-14
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Výstavba nového montážně  - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava -  Vítkovice“

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: 	Výstavba nového montážně  - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. 
na ulici Výstavní, Ostrava -  Vítkovice

Kapacita (rozsah) záměru:	Celková zastavěná plocha halové části objektu			3 802 m2
				Celková zastavěná plocha administrativní části objektu	  	  369 m2
				Celková plocha zpevněných ploch (komunikace, parkoviště)	3 650 m2
				Počet parkovacích stání 					    40 míst
				Celková plocha nezpevněných ploch				  748 m2
												
Charakter záměru:	Předmětem záměru je výstavba objektu pro skladování a výrobu, včetně administrativní části a venkovních zpevněných ploch. Součástí záměru je jeho napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.  Hala bude ze 70% využívána jako montážně - výrobní, tzn. lehká zámečnická výroba (např. světlíky, okna, lehké stavební konstrukce). Zbývající část haly je určena ke skladování vstupních materiálů a hotových výrobků.  

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

Oznamovatel: 	 SEP Moravia, a.s., Výstavní 3201, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava






Souhrnné vypořádání připomínek

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dává k předloženému oznámení záměru kladné vyjádření. 


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření konstatuje, že předložený záměr nepožaduje posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dále stanovuje požadavek pro následná správní řízení týkající se uvedeného záměru.  

Připomínka
Vypořádání
Požaduje předložení podrobné hlukové studie dle aktuální situace v lokalitě.


Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje aktualizaci posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu záměru 
na nejbližší chráněné objekty v denní i noční době, a to při zvážení kumulativního vlivu 
již realizovaných staveb obdobného charakteru v dotčeném území. 


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 odpadech.

Připomínka
Vypořádání
V dokumentaci pro následná správní řízení je nutno uvést bilance výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem skladového areálu, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Při demolici objektů je nutno zhodnotit, zda se v demolovaném objektu nenacházejí odpady z azbestu. 
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.

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, 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., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb., ani na ptačí oblasti, jelikož svým charakterem uvedené oblasti neovlivní.


Připomínky veřejnosti k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy. 



Závěr

Záměr „Výstavba nového montážně  - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava -  Vítkovice“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a byl posouzen s ohledem 
na ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona.

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 „Výstavba nového montážně  - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava - Vítkovice“, oznamovatel SEP Moravia, a.s., Výstavní 3201, 702 00 Ostrava – Moravská 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 dokumentace pro následná správní řízení zapracuje a v rámci řízení předloží aktualizaci posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu záměru (stacionární zdroje, doprava) na nejbližší chráněné objekty v denní i noční době, a to při zvážení kumulativního vlivu již realizovaných staveb obdobného charakteru v dotčeném území.

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.
Podmínka závěru zjišťovacího řízení byla stanovena na základě požadavku vyplývajícího z vyjádření obdrženého v rámci posuzovacího procesu. 


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/16004/08/BE ze dne 22.9.2008
vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/OV-8762/215.1.2/08 ze dne 6.10.2008
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 167599/2008 ze dne 3.10.2008



