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krajský úřad
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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK  30139/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/2248/2009/Buk


208.3 V10

Vyřizuje:
Mgr. Tomáš Bukovjan

Telefon:
595 622 384

Fax:
595 622 596 
E-mail:
tomas.bukovjan@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2009-02-16
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál firmy Spojmont Ostrava, výrobní 
a skladovací haly, hala C + haly D, E, F, 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: 	Areál firmy Spojmont Ostrava, výrobní a skladovací haly, 
hala C + haly D, E, F, Ostrava - Vítkovice

Kapacita (rozsah) záměru: 	celková výměra hal: 6 015 m2, celkový tepelný výkon plynových kotlů: 166 kW
Charakter záměru: 	4 nové haly se strojírenskými technologiemi (stříhání, ohýbání, broušení 
a svařování) a sklady, přípojky technické infrastruktury

Umístění: 			 Kraj:			Moravskoslezský
				 Obec:			Ostrava
 Kat. území:  	Mariánské Hory

Oznamovatel: 		            Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00  Ostrava; 
                       IČ: 47678798



Souhrnné vypořádání připomínek


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k předmětnému záměru připomínky.





Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, má k předmětnému záměru  následujcící připomínky:

Připomínka
Vypořádání
Z hlediska ochrany ovzduší:
Není i přes doporučení vyhodnocena možnost napojení na centrální zdroj tepla (dále „CZT“).

Není jednoznačně popsáno odsávání svářeček a brusek.

Vypořádáno v bodě 5.
Oznamovatel popíše způsob odsávání svářeček a brusek.
Z hlediska odpadového hospodářství:
U odpadů vznikajících během výstavby nejsou uvedeny údaje o jejich množství a způsobech nakládání s nimi. V projektové dokumentaci pro následná správní řízení je nutné doplnit výše uvedené údaje a rozšířit přehled odpadů (vznikajících v rámci stavby), a to např. o odpady kat. č. 15 01 10, 15 02 02, 17 05 03 apod.

Dále ČIŽP upozorňuje, že pro nakládání s odpady vznikajících v rámci stavební a demoliční činnosti byl vydán MŽP Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, jehož předmětem jsou doporučené postupy při přípravě projektové dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (např. projektantem, stavebníkem apod.) Budou-li tyto postupy dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.
Oznamovatel doplní údaje o množství a způsobech nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a rozšíří jejich seznam.

Upozornění na doporučení stanovená metodickým návodem MŽP.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dává k oznámení záměru kladné vyjádření s upozorněním, že záměr podléhá vyjádření vodoprávního úřadu (MMO OOŽP), v souladu s ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.  

4.    Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, s předmětným záměrem    
       souhlasí s upozorněním na skutečnost, že v dané oblasti jsou již nyní překračovány imisní limity pro          
       tuhé znečišťující látky (dále „TZL“) frakce PM 10.

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, má     k předmětnému  záměru následující připomínky: 

Připomínka
Vypořádání
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, požaduje krajský úřad následujcící:

Technologie obrábění budou vybaveny zařízeními 
k omezování emisí TZL s garantovanou maximální hodnotou těchto látek na výstupu 5 mg/m3. 
Pro vytápění jednolivých hal bude přednostně využito CZT.

Budou přijata technicko-organizační opatření k zamezení sekundární prašnosti při demoličních pracích a následné stavbě, a to včetně přístupových komunikací a dopravy materiálů, tj. skrápění skládek materiálů a komunikací, čištění komunikací a manipulačních ploch, přednostní použití technologií demoličních prací s použitím vodní clony nebo skrápění, doprava suti a materiálů výhradně na krytých nákladních prostorách přepravních mechanismů
Technologie obrábění budou vybaveny odlučovači TZL s garantovanou maximální hodnotou těchto látek na výstupu 5 mg/m3.



Pro vytápění jednolivých hal bude přednostně využito CZT. 

Při demoličních a stavebních pracích budou přijata technicko-organizační opatření, která minimalizují vznik sekundární prašnosti (kropení, čištění, krytá přeprava apod.).

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 „Areál firmy Spojmont Ostrava, výrobní a skladovací haly, 
hala C + haly D, E, F, Ostrava - Vítkovice“ odpovídá bodům 10.6, 4.3 a 3.1 z kategorie II přílohy 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (při nedosažení limitních hodnot).

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 „Areál firmy Spojmont Ostrava, výrobní a skladovací haly, 
hala C + haly D, E, F, Ostrava - Vítkovice“, předložený oznamovatelem Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00  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

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

	podrobný popis odsávání svářeček a brusek
	množství, způsoby nakládání a rozšíření seznamu odpadů vznikajících během výstavby

odlučovače TZL na obráběcích technologiích s garantovanou maximální hodnotou těchto látek na výstupu 5 mg/m3 
vytápění předmětných hal prostřednictvím CZT
	technicko-organizační opatření k omezení sekundární prašnosti při demoličních a stavebních pracích (kropení, čištění, krytá přeprava apod.)


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 KHS MSK se sídlem v Ostravě, zn. HOK/OV-787/215.1.2/09 ze dne 5. 2. 2009

vyjádření ČIŽP OI Ostrava, zn. ČIŽP/49/IPP/0901587.002/09/VPL ze dne 13. 2. 2009
vyjádření MMO, odboru ochrany životního prostředí, zn. OŽP/1170/09/BE ze dne 2. 2. 2009
vyjádření SMO, Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, zn. V/MHaD/58/2009/Cha ze dne 9. 2. 2009
vyjádření KÚ MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 30124/2009 ze dne 16. 2. 2009










