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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK  41450/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/3818/2009/Jak


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová

Telefon:
595 622 993

Fax:
595 622 596 
E-mail:
zuzana.jakubikovaplchova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2009-03-05
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Terénní úpravy, parkování, Havířov - Město, ul. E.F.Buriana“
dle ust. § 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: 	Terénní úpravy, parkování, Havířov - Město, ul. E.F.Buriana
Kapacita (rozsah) záměru: 	Celková plocha dotčená záměrem		5 850 m2
Celkový počet parkovacích stání 		98
					- z toho pro imobilní občany		4 

Charakter záměru: 	Výstavba parkoviště na ulici E.F.Buriana v Havířově. Účelem je řešení nedostatku parkovacích míst polyfunkčního objektu. Ve dvorové části je navržen zásobovací dvůr pro účely zásobování občanské vybavenosti v parteru stávajícího objektu. 
Umístění: 			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Havířov		
Kat. území:  		Havířov-Město 
Parc. č.:	470, 472, 474, 480/1, 468, 480/2, 469

Oznamovatel: 		M&M Servistrading s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 	26859441



Souhrnné vypořádání připomínek
Statutární město Havířov, ve svém vyjádření uvádí následující:
Připomínka
Vypořádání
Upozorňuje na nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům parc. č. 468, 480/2 a 469 
v k.ú. Havířov-Město.
Souhlasí s realizací předloženého záměru, pokud budou splněna opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení. 

	Veškeré stavební práce budou správnou organizací stavby minimalizovány. Bude zpracován program organizace výstavby. 

Při stavebních pracích budou dodržovány zásady ochrany vod. 
V rámci staveniště investor vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, že odpady vnikající při výstavbě budou přednostně nabídnuty k využití.
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje. 
Budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotřených orgánů a organizací. 
Budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek. 
Bude prováděn monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s podmínkami provozu.
Odvodnění nově zřízené zpevněné plochy bude provedeno přes retenční nádrž s řízeným odtokem 10 l/s, odlučovač lehkých kapalin a následně do stávající kanalizační šachtice řadu. Výsledná hodnota znečištění za odlučovačem bude do 5 mg NEL. 
V případě stížností ze strany obyvatel bude provedeno měření hlučnosti po realizaci záměru v území. 



	Bude zpracována podrobná inventarizace zeleně. Zhodnocena možnost přesadby stromů.


	V době výstavby budou stromy chráněny bednění. 


	Bude zhodnocen vzrostlý jasan ztepilý a bude zajištěna jeho ochrana. Je nutné zachovat nezastavěnou plochu po kolmým průmětem koruny tohoto stromu, a to z důvodu ochrany kořenového systému. 

Bude zpracován projekt vegetačních úprav, který začlení celou plochu do prostoru, se zohledněním navazující plochy parkové zeleně. Návrh vegetačních úprav bude konzultován se zpracovatelem provedené rekonstrukce parku. 

	Je nutné určit rozsah a lokality náhradní výsadby. Není zřejmé, zda náhradní výsadbou budou dotčeny pouze pozemky investora. 


	Žádají ochranu obyvatel, a to např. realizací protihlukové clony, vegetačních bariér apod. 







	Z oznámení nejsou zřejmé pěší vazby zrušených chodníků, vlastnictví budoucích staveb, zásahy do stávajícího majetku města (veřejná osvětlení, vzrostlá zeleň apod.), zásobovací komunikace, způsob zásobování (doplnit nosnost vozidel zásobování a účel využití a způsob zásobování celého objektu), důvod výstavby nově navržených parkovacích míst.

Záměr je nevhodné umisťovat ve vzdálenosti cca 15 m od dětského mobiliáře umístěného v parku, a to z hlediska bezpečnosti. 
	Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

	Oznamovatel musí respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů, která jsou uvedená v oznámení v bodě  4 kapitoly D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí.

Jedná se připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu. 

	Jedná se připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu.

Jedná se připomínky vyplývající z příslušného právního předpisu.







	Jedná se o konstatování, které je zahrnuté do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

 
	Jedná se o konstatování, které je zahrnuté do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Jedná se připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu.

	Jedná se o konstatování, které je zahrnuté do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje odvodnění přes retenční nádrž s řízeným odtokem 10 l/s, odlučovač lehkých kapalin a odvod do stávající kanalizační šachtice řadu s výslednou hodnotou znečištění za odlučovačem bude do 5 mg NEL.
Z oznámení vyplývá, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže postihující předpokládaný provoz parkoviště v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den a noc v chráněném prostoru u chráněných objektů. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje inventarizaci zeleně, včetně návrhu přesadby stromů na jiné lokality. 
Jedná se o povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje zhodnocení jasanu ztepilého, včetně opatření k zajištění jeho ochrany, včetně ochrany kořenového systému. 

	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje projekt vegetačních úprav se zohledněním navazující parkové zeleně. Projekt je nutné projednat se zpracovatelem rekonstrukce parku, a to z důvodu vhodného komplexního navázání plochy parkoviště na parkovou zeleň. 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje plán náhradní výsadby. Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.
Z oznámení vyplývá, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže postihující předpokládaný provoz parkoviště v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den a pro noc v chráněném prostoru u chráněných objektů. Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje návrh výsadby ochranné zeleně.
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje pěší vazby zrušených chodníků,  zásobovací komunikace a způsob zásobování (nosnost vozidel zásobování a účel využití a způsob zásobování celého objektu). Zdůvodnění výstavby nově navržených parkovacích míst je uveden v oznámení na str. 8. Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zajištění bezpečnosti není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 





	Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření uvádí následující:

Připomínka
Vypořádání
Požaduje navrhnout výsadbu clonové zeleně v místě mezi parkovacími stáními a dvorovou částí za obytnými domy umístěnými podél ulice Národní třída, a to z důvodu minimalizace možného šíření prašnosti.
Je nutné dořešit majetkové vztahy k jednotlivým pozemkům z důvodu podání žádosti o povolení ke kácení stromů. V žádosti je nutné zdůvodnit potřebnost zásahu a obhájit nutnost výstavby.
Kácení mohutného jasanu ztepilého nelze odůvodnit výstavbou parkoviště. Je nutné uvést jakým způsobem investor nahradí ekologickou újmu tohoto stromu. Orgán ochrany přírody bude požadovat zpracování odborného posudku, z něhož vyplyne konkrétní počet stromů s udáním jejich velikosti, které adekvátně strom nahradí. 
Investor zajistí přesazení stromů, vysázených v rámci revitalizace parku na pozemku parc.č. 468 v k.ú. Havířov-Město (2 ks dubů letních, 1 ks habru obecného, 1 ks javoru stříbrného a 1 ks jasanu ztepilého). Není zřejmé, zda budou přesazeny na pozemcích investora či Statutárního města Havířov. 
	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje opatření k omezování vzniku sekundární prašnosti, např. vhodné umístění zeleně. 


	Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 



	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje plán náhradní výsadby a odborný dendrologický posudek. 





	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje návrh přesadby stromů z pozemku parc. č. 468 v k.ú. Havířov-Město (2 ks dubů letních, 1 ks habru obecného, 1 ks javoru stříbrného a 1 ks jasanu ztepilého). Majetkoprávní vztahy nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.


	Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, daný záměr akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 


	Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, ve svém vyjádření uvádí následující:
Připomínka
Vypořádání
Nesrovnalosti v počtu parkovacích stání pro tělesně postižené. 

Nesprávnosti v taxonech dřevin ve výčtu zjištěných stávajících druhů stromů
Rozpor legendy situačního zákresu č. 03 v měřítku 1:500 se samotným situačním zákresem.

	Je navržena nestandardní hloubka výsadby dřevin – 40 cm pod úrovní okolního terénu parkoviště, výběr výsadbového materiálu – Platanus acerifolia Dach Form s výškou kmene 400 cm. 

ČIŽP požaduje předložit:
	Podrobnou inventarizaci zeleně na řešeném území s vymezením nezbytného rozsahu kácení dřevin. 


	Doplnění projektu o počet a umístění dřevin navrhovaných mezi budovaná parkovací místa. Popis technologického postupu výsadby dřevin 
na parkovištích s vyznačením velikosti kořenového prostoru a způsobu jeho ochrany (mříže, obrubníky).

Způsob ochrany nadzemních částí vysázených dřevin a uvedení dostupnosti zajištění výsadbového materiálu a způsobu jeho následné údržby. 

	Po dobu výsadby je nutné zabezpečit omezování negativních vlivů zejména u prašnosti, vznikající při provozu stavebních strojů a to pravidelnou údržbou navazujících komunikací i manipulačně-stavebních ploch

	Kapacita záměru je uvedena v oznámení na str. 5 a to 4 parkovací stání pro tělesně postižené. 

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje správné taxony dřevin.
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení sjednotí legendu situačního zákresu se situačním zákresem. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje návrh výsadby dřevin, včetně konkrétních údajů o způsoby výsadby. 


	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje inventarizaci zeleně, včetně vymezení nezbytného rozsahu kácení dřevin. 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje plán náhradní výsadby, včetně technologického postupu výsadby dřevin na parkovištích s vyznačením velikosti kořenového prostoru a způsobu jeho ochrany.

	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje způsob ochrany nadzemních částí vysázených dřevin a uvedení dostupnosti zajištění výsadbového materiálu a způsobu jeho následné údržby. 

	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje opatření k omezování vzniku sekundární prašnosti. 


	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření uvádí následující:

Připomínka
Vypořádání
Požaduje výsadbu vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně, a to z důvodu snížení prašnosti z provozu parkoviště. 
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje návrh výsadby ochranné zeleně.


Krajský úřad konstatuje, že 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, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb. ani na ptačí oblasti.



Závěr
Záměr „Terénní úpravy, parkování, Havířov - Město, ul. E.F.Buriana“ naplňuje ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve vztahu k bodu 10.6 (Skladové a 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), 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 „Terénní úpravy, parkování, Havířov - Město, ul. E.F.Buriana“, předložený oznamovatelem M&M Servistrading s.r.o., Kolejní 1323/12, 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.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení
	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

	odvodnění přes retenční nádrž s řízeným odtokem 10 l/s, odlučovač lehkých kapalin a odvod 
do stávající kanalizační šachtice řadu s výslednou hodnotou znečištění za odlučovačem bude 
do 5 mg NEL

inventarizaci zeleně, včetně návrhu přesadby stromů na jiné lokality a vymezení nezbytného rozsahu kácení dřevin
projekt vegetačních úprav se zohledněním navazující parkové zeleně. Projekt vegetačních úprav bude zpracován tak, aby plochy parkoviště byly vhodně zkomponovány s parkovou zelení.
plán náhradní výsadby, včetně technologického postupu výsadby dřevin na parkovištích, s vyznačením velikosti kořenového prostoru a způsobu jeho ochrany apod.
návrh výsadby ochranné zeleně
odborný dendrologický posudek
zhodnocení jasanu ztepilého, včetně opatření k zajištění jeho ochrany, včetně ochrany kořenového systému
správné taxony dřevin 
sjednocení legendy situačního zákresu se situačním zákresem
způsob ochrany nadzemních částí vysázených dřevin a uvedení dostupnosti zajištění výsadbového materiálu a způsobu jeho následné údržby
opatření k omezování vzniku sekundární prašnosti, např. vhodné umístění zeleně, skrápění apod.
pěší vazby zrušených chodníků,  
zásobovací komunikace a způsob zásobování (nosnost vozidel zásobování, účel využití a způsob zásobování celého objektu) 

	Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje.

Budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
V rámci provozu bude prováděn monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s podmínkami provozu.
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 ust. § 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 záměru „Terénní úpravy, parkování, Havířov - Město, 
ul. E.F.Buriana“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví 
a na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr v celém procesu EIA dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení a na základě opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v oznámení výše uvedeného 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
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