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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 179035/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/43903/2008/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:
2008-11-04
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Bolatice - poldry“

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: 	Bolatice - poldry

Kapacita (rozsah) záměru:	Poldr IX
	délka hráze		218 m

šířka koruny hráze	3 m
výška hráze		3,2 m
celkový objem		3840 m3
				Poldr X
	délka hráze		98,4 m

šířka koruny hráze	3 m
výška hráze 		2,25 m
celkový objem		1,42 tisíc m3

Charakter záměru:	Předmětem záměru je dostavba poldrů v obci Bolatice o poldry IX a X, které budou sloužit jako ekologicky příznivá varianta protipovodňové ochrany obce. 

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Bolatice
Kat. území:  		Bolatice

Oznamovatel: 	Obec Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice




Souhrnné vypořádání připomínek
1.	Městský úřad Kravaře, odbor životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. Pouze z hlediska nakládání s odpady požaduje, aby byl veškerý odpad vznikající při realizaci záměru předán osobě, která je k jejich převzetí oprávněná (§ 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.).
2.	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky, záměr akceptuje a nepožaduje jeho další posuzování v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
3.	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:
Připomínka
Vypořádání
Ochrana vod
Krajský úřad požaduje ověřit, zda jednotná kanalizace má dostatečnou kapacitu k odvedení zachycené vody.
Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení doloží ověření, zda kapacita jednotné kanalizace je dostatečná k odvedení zachycené vody. 
Ochrana přírody a krajiny
Pro zatravnění poldrů použít druhově bohatou travinno-luční směsí vhodnou do daných podmínek.
Jedná se o doporučení.

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.
4.	Připomínky veřejnosti k záměru nebyly doručeny.


Závěr
Záměr „Bolatice - poldry“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny 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 „Bolatice - poldry“, oznamovatel obec Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice,


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, projedná:
	ověření, zda kapacita jednotné kanalizace je dostatečná k odvedení zachycené vody

a dále:
	veškerý odpad vznikající při realizaci záměru bude předán osobě, která je k jejich převzetí oprávněná (§ 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.)

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


Příloha
kopie vyjádření Městského úřadu Kravaře, odboru životního prostředí, č.j. MUKR 20186/2008 ze dne 20.10.2008
	kopie vyjádření KHS MSK č.j. HOK/OP-46/215.1.2/08- 055 ze dne 17.10.2008
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 171654/2008 ze dne 20.10.2008













