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Váš dopis zn.:


Ze dne:


Čj:
MSK  71320/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/11969/2009/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:
2009-04-24
Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“
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: 	Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům
Kapacita (rozsah) záměru: 	Celková zastavěná plocha			3 368 m2
Počet účelových jednotek			132
Počet parkovacích stání celkem			179
 - z toho na povrchu				20
 - z toho v garážích v 1. np a 1. pp		150
Charakter záměru: 	Realizace vícepodlažního bytového areálu na ulici Národní třída v Havířově – Městě. Záměr bude částečně realizován na místě stávajícího objektu jídelny, který bude zdemolován. Realizace polyfunkčního domu se předpokládá ve dvou etapách. V první etapě bude provedena realizace domu s 85 bytovými jednotkami včetně souvisejících nebytových prostor a kanceláří. Ve druhé etapě bude realizována druhá část domu se 47 bytovými jednotkami včetně souvisejících nebytových prostor.  Dále budou realizovány zpevněné plochy, jednosměrná propojovací komunikace mezi ul. J. Žižky a E. Rošického, chodníky, venkovní parkoviště, retence dešťových vod a nová trafostanice. Objekt polyfunkčního domu bude přípojkami napojen na stávající sítě (elektrickou energii, vodovodní řad, kanalizace, teplovod, telekomunikační síť, městskou kanalizaci). 
Umístění: 			Kraj:			Moravskoslezský
				Obec:			Havířov		
Kat. území:  		Havířov-Město 
Parc. č.:	552, 647, 649/1, 649/3, 652, 723, 748, 648, 4977, 4978, 4979

Oznamovatel: 		VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 00  Ostrava 
IČ: 	47675853
Zástupce oznamovatele:	Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00  Ostrava – Vítkovice 
IČ: 	48391531

Souhrnné vypořádání připomínek
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. 

	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
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.

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
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:
V dokumentaci pro následující správní řízení je nutné uvést bilanci výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat z demolic objektů, během stavby 
a kácení dřevin (ne dřevní hmota), jejich množství 
a způsob nakládání s nimi. 
Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání  s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.


Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci zemin; seznam odpadů z demolic, z kácení dřevin a stavebních odpadů, včetně uvedení jejich množství a způsobu nakládání s nimi. 

Jedná se o připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu. 


Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) uvedeného zákona, posouzením předloženého záměru 
ve smyslu § 45i zákona konstatuje, že nemůže mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality ani na  ptačí oblasti. Národní seznam evropsky významných lokalit byl stanoven nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády 
č. 301/2007 Sb.
Závěr
Záměr „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ 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 „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“, předložený oznamovatelem právnickou osobou VOKD, a.s.,se sídlem Nákladní 1/3179, 702 00  Ostrava, na základě postoupené plné moci zastoupen právnickou osobou Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00  Ostrava – Vítkovice, 
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:
	opatření k omezování vzniku sekundární prašnosti, např. vhodné umístění zeleně, skrápění apod.

bilanci zemin 
seznam odpadů z demolic, z kácení dřevin a stavebních odpadů, včetně uvedení jejich množství a způsobu nakládání s nimi

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 „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“. 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. 
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 Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí
č.j. OŽP/129320/Km/09 ze dne 8.4.2009
	vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrava

č.j. HOK/KA-1145/215.1.2/09 ze dne 14.4.2009
	vyjádření ČIŽP, oblastního inspektorátu Ostrava

 č.j. ČIŽP/49/IPP/0906270.002/09/VPL ze dne 17.4.2009
	vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

č. j. MSK 66881/2009 ze dne 17.4.2009


