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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK 192147/2008

Sp. zn.:
ŽPZ/46823/2008/Buk


208.3 V10

Vyřizuje:
Mgr. Tomáš Bukovjan

Telefon:
595 622 384

Fax:
595 622 596 
E-mail:
tomas.bukovjan@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2008-11-26
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Budova vysokoregálového skladu SFO“
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: 	Budova vysokoregálového skladu SFO

Kapacita (rozsah) záměru: 	Výměra cca 4 840 m2, kapacita přepočtená na palety (1 200 x 800 mm) – 
10 800 ks.
	
Charakter záměru: 	Budova určená ke skladování výrobků z gumy a PVC, sestávající z části skladovací, expediční a administrativní.

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

Oznamovatel: 		            Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30  Zlín; IČ: 26907241



Obdržená vyjádření k předmětnému záměru


Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, nemá k předmětnému záměru připomínky.

2.	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, daný záměr akceptuje a nepožaduje jeho posuzování v celém rozsahu příslušného zákona. Upozorňuje však, že v navazujících správních řízeních bude požadovat aktualizaci posouzení vlivu hluku z provozu záměru (stacionární zdroje, vyvolaná doprava) u nejbližších chráněných míst v denní době na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k předmětnému záměru připomínky.


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 na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.


Závěr

Záměr „Budova vysokoregálového skladu SFO“ odpovídá ustanovení bodu 10.6 
– Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu - dle kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Budova vysokoregálového skladu SFO“, předložený oznamovatelem Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30  Zlín


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 dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

	aktualizace posouzení vlivu hluku z provozu záměru u nejbližších chráněných míst v denní době na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru.


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 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 předmětnému záměru. 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 mít významný vliv na obyvatelstvo a na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z 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, č.j. ČIŽP/49/IPP/0820387.002/08/VHK ze dne 19. 11. 2008

vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
č.j. HOK/NJ-3028/215.1.2/08 ze dne 19. 11. 2008
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 191284/2008 ze dne 25. 11. 2008




