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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK  32740/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/2634/2009/Šub


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:
595 622 533

Fax:
595 622 396 
E-mail:
bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2009-02-26
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Míchací centrum Vražné“

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: 	Míchací centrum Vražné

Kapacita (rozsah) záměru:	výrobní kapacita zařízení			1 000m3/den
	celková výrobní kapacita			60 900 m3 (cca 135 000 t)
	doba provozování 				do 1 roku
	
Charakter záměru:	Předmětem záměru je výstavba a provoz míchacího centra se dvěmi míchačkami (SBM Euromix 4 000 a ELBA EMA 60). Centrum bude sloužit 
pro výrobu cementobetonového krytu pro pokládku dálnice D47, provoz 
se předpokládá od května do července 2009.

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Vražné
				Kat. území:  		Hynčice u Vražného

Oznamovatel: 	Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 71 303; závod 86 Uherské Hradiště, nám. Míru 709, 686 25 Uherské Hradiště





Souhrnné vypořádání připomínek


Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ovšem požaduje respektovat podmínky uvedené ve svém vyjádření.  Jedná se zejména o níže uvedené požadavky.


Připomínka
Vypořádání
Vodní hospodářství
Zkrápění komunikací a zpevněných ploch požaduje provádět tak, aby nedocházelo k zasakování znečištěných vod do půdy, případně ke znečištění vodních toků.
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje návrh na zkrápění komunikací a zpevněných ploch s ohledem na zajištění ochrany půd, povrchových a podzemních vod. 
Ochrana přírody a krajiny
Požaduje k umístění záměru zajistit souhlas dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požaduje, aby na žádném z objektů nebyla žádná výrazná reklama, ale jen prostý nepestrý nátěr.

Požaduje zohlednit vliv na volně žijící živočichy včetně ptáků, a to pokud by doba realizace záměru kolidovala s hnízdní dobou ptáků (březen – květen).
Oznamovatel zajistí a následně předloží stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody.
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje návrh vzhledu zařízení (na žádném z objektů nebude použita výrazná reklama, ale jen prostý nepestrý nátěr).
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje návrh opatření k minimalizaci vlivů realizace záměru na volně žijící živočichy, včetně ptáků.
Ochrana ovzduší
Požaduje dodržet:
	Provoz filtračních zařízení bude řízen dle technických podmínek výrobce, jež budou zapracovány do provozního dokumentu (předložit ke kolaudaci).

O provozu odvzdušňovacích filtrů a jejich provozních kontrolách bude vedena jednoduchá, ale přehledná provozní evidence.
Při zjištěné poruše filtrů bude do doby provedení opravy zastaveno naskladňování příslušného ocelového zásobníku cementem.
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje
	Provoz filtračních zařízení bude řízen dle technických podmínek výrobce, jež budou zapracovány do provozního dokumentu (předložit ke kolaudaci).

O provozu odvzdušňovacích filtrů a jejich provozních kontrolách bude vedena přehledná provozní evidence.
Při zjištěné poruše filtrů bude do doby provedení opravy zastaveno naskladňování příslušného ocelového zásobníku cementem.
Doprava
Dovoz materiálu se předpokládá po silnici III/04733 od hlavní silnice I/47 (cca 35 aut/den ve směru od Bělotína, cca 30 aut/den od Oder).
Požaduje respektovat podmínku „Vyloučit jakoukoli nákladní dopravu pro výstavbu dálnice D47 přes historické centrum města Odry. V případě dopravy materiálu z lomu Jakubčovice nad Odrou bude volena jiná trasa“.
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje podmínku „Vyloučit jakoukoli nákladní dopravu pro výstavbu dálnice D47 přes historické centrum města Odry. V případě dopravy materiálu z lomu Jakubčovice nad Odrou bude volena jiná trasa“.
Hluk
Pokud bude používána zvuková signalizace (při couvání dopravních a  manipulačních prostředků) požaduje, z důvodu omezení jejího negativního působení na obyvatele přilehlých obcí, stanovení provozní doby mimo noční hodiny. 
Při používání zvukové signalizace při používání dopravních a  manipulačních prostředků je nutno omezit pracovní dobu pouze na denní provoz.



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve své vyjádření konstatuje, 
že nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Připomínka
Vypořádání
Upozorňuje, že příprava stavebních hmot a betonu je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
Jedná se o upozornění s ohledem na následné dodržení platných právních předpisů.


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, uvádí k  předloženému záměru níže uvedený požadavek z hlediska oblasti ochrany ovzduší.

Připomínka
Vypořádání
Ochrana ovzduší
Požaduje zapracovat:
	stavba bude provozována jako dočasná s dobou trvání do 1 roku,

komunikace a zpevněné plochy budou zpevněny drceným kamenivem a zkrápěny vodou,
skládky kameniva budou z prefabrikátů 
s výškou stěn 2,4 m, která bude přesahovat výšku skladovaného kameniva min. o 0,6 m,
kategorizovat zdroje znečišťování ovzduší (betonárna, případně ohřev kameniva, záměsové vody apod.),
dopravní cesty cementu provozovat jako uzavřené, cementová sila vybavit filtry s garantovanou výstupní koncentrací TZL do 10 mg/m3,
v případě odvzdušnění technologie míchání přes filtrační zařízení garantovat výstupní koncentrace TZL filtrů do 10 mg/m3,
zajistit dostatečné množství vody pro skrápění komunikací, manipulačních ploch a skládek kameniva.
Oznamovatel do dokumentace pro územní řízení zapracuje následující požadavky:
	stavba bude provozována jako dočasná s dobou trvání do 1 roku,

komunikace a zpevněné plochy budou zpevněny drceným kamenivem a zkrápěny vodou,
skládky kameniva budou z prefabrikátů 
s výškou stěn 2,4 m, která bude přesahovat výšku skladovaného kameniva min. o 0,6 m,
kategorizovat zdroje znečišťování ovzduší (betonárna, případně ohřev kameniva, záměsové vody apod.),
dopravní cesty cementu provozovat jako uzavřené, cementová sila vybavit filtry s garantovanou výstupní koncentrací TZL do 10 mg/m3,
v případě odvzdušnění technologie míchání přes filtrační zařízení garantovat výstupní koncentrace TZL filtrů do 10 mg/m3,
zajistit dostatečné množství vody pro skrápění komunikací, manipulačních ploch a skládek kameniva.

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45 h a § 45 i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal k realizaci předloženého záměru stanovisko č.j. MSK 164719/2008 ze dne 14.10.2008, v němž konstatoval, že záměr 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.


Připomínky veřejnosti  nebyly v průběhu zjišťovacího řízení obdrženy. 




Závěr

Záměr „Míchací centrum Vražné“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 6.2 Výroba stavebních hmot
a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a byl posouzen ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona. 


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Míchací centrum Vražné“, oznamovatel Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, 
619 00 Brno, IČ 262 71 303; závod 86 Uherské Hradiště, nám. Míru 709, 686 25 Uherské Hradiště, 


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 nebo v rámci řízení předloží níže uvedené:

Provozní dobu zařízení a délku provozu (stavba bude provozována jako dočasná s dobou trvání do 1 roku).
Návrh způsobu dopravy v průběhu výstavby a provozu záměru s podmínkou „Vyloučit jakoukoli nákladní dopravu pro výstavbu dálnice D47 přes historické centrum města Odry. V případě dopravy materiálu z lomu Jakubčovice nad Odrou bude volena jiná trasa“.
Návrh řešení zkrápění komunikací a zpevněných ploch s ohledem na zajištění ochrany půd, povrchových a podzemních vod.
Havarijní plán vypracovaný s ohledem na zajištění opatření k ochraně podzemních vod, povrchových vod a půdy (z hlediska úkapů, havárie).
Návrh vzhledu zařízení (na žádném z objektů nebude použita výrazná reklama, ale jen prostý nepestrý nátěr).
Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody.
Návrh opatření k minimalizaci vlivů realizace záměru na volně žijící živočichy, včetně ptáků; způsob zabezpečení průběžné kontroly zájmové lokality s ohledem na možný výskyt obojživelníků a plazů (v případě nálezu zajištění jejich transferu nebo instalaci zábran).
Opatření k minimalizaci prašnosti v době realizace a provozu záměru:
	komunikace a zpevněné plochy zpevnit drceným kamenivem a zkrápěny vodou;

	skládky kameniva vybudovat z prefabrikátů s výškou stěn 2,4 m, která bude přesahovat výšku skladovaného kameniva min. o 0,6 m; 

dopravní cesty cementu provozovat jako uzavřené, cementová sila vybavit filtry s garantovanou výstupní koncentrací TZL do 10 mg/m3; 
v případě odvzdušnění technologie míchání přes filtrační zařízení garantovat výstupní koncentrace TZL filtrů do 10 mg/m3;
Při zjištění poruchy filtrů zastavit (do doby provedení opravy) naskladňování příslušného ocelového zásobníku cementem.
	Kategorizaci zdroje znečišťování ovzduší (betonárna, případně ohřev kameniva, záměsové vody apod.).

Způsob zajištění dostatečného množství vody pro skrápění komunikací, manipulačních ploch a skládek kameniva.
Způsob řízení provozu filtračních zařízení dle technických podmínek výrobce zapracovat do provozního řádu zařízení (provozní řád předložit ke kolaudaci).
Způsob zajištění vedení provozní evidence o provozu odvzdušňovacích filtrů a jejich provozních kontrolách.
Omezení pracovní doby pouze na denní provoz (vyloučení nočního provozu zařízení) při používání zvukové signalizace dopravních a  manipulačních prostředků.

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.

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. 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu a na základě opatření k prevenci, vyloučení, kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v oznámení záměru.


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 Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/KS/137/09/Ku/208 ze dne 11.2.2009 
vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. ČIŽP/49/IPP/0901648.002/09/VMJ ze dne 6.2.2009
vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/NJ-289/215.1.2/09 ze dne 16.2.2009
vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 32226/2009 ze dne 6.2.2009

