
             K r A j s k ý   Ú Ř a d   L i b E r e c k É h o   K r a j e 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
odbor životního prostředí a zemědělství


Liberec: 20. ledna 2004  
Č.j.: KULK/11267/2003


ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (dále zákon)



Identifikační údaje:


Název:  „Výstavba hřiště pro biketrial a petanque“ Česká Lípa

Kapacita (rozsah) záměru:        Záměrem je vybudování sportoviště na sídlišti Špičák v České
                                                   Lípě,   které bude  umístěné  na městské  mezideponii 
                                                   přebytečného výkopku ze staveb.      

Charakter záměru:	Záměr uvedený v příloze č. 1 zákona, kategorie II, bod 10.8  zákona. 
                
Umístění:         kraj:              Liberecký kraj
                         okres:           Česká Lípa 
                         obec:            Česká Lípa
                         kat. území:   Česká Lípa
	     
Zahájení:          12. prosince 2003
Ukončení:         20. ledna 2004
Oznamovatel:    Město Česká Lípa, Nám. T.G.M. 1, 470 01 Česká Lípa                     



Souhrnné vypořádání připomínek:

Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů a Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.
           Město Česká Lípa neuplatnila připomínky.
                 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nepožaduje posouzení předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb..
	Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování záměru podle zákona respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje).
Vypořádání KÚ: ke stanovisku KHS Libereckého kraje bude přihlédnuto.

	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví nepožaduje  za nutné výše uvedený záměr posuzovat v rozsahu zákona č.100/2001 Sb.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, s výjimkou rychlostních silnic, nemá k výše uvedenému záměru žádné připomínky. 
Pan Ing. Miroslav Mach, člen Rady Libereckého kraje, pověřený vedením resortu dopravy - z dopravních hledisek, sledovaných Libereckým krajem, není nutné záměr  posoudit.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor stavebního řádu a územního plánu jako pořizovatel Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje nemá připomínky, jedná se o zastavěné území města Česká Lípa, území sídliště Špičák. Upozorňujeme však, že příslušný stavební úřad vydal dne 3.12.2003 stanovisko jímž potvrdil, že posuzovaný záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, územním plánem sídelního útvaru Česká Lípa ( dále jen ÜPNSÜ). K tomuto poznamenáváme, že porovnáním záměru s dosud platným ÚPNSÚ  uloženým v archivu našeho odboru na KÚ bylo zjištěno, že se jedná o plochy u nichž je navrženo funkční využití: „ občanská vybavenost“. Vyhláška města Česká Lípa č. 25/1998 o regulativech územního rozvoje města Česká Lípa, kterou byla vyhlášena závazná část ÚPNSÚ, v článku V- „ funkční zóny“ charakterizuje plochy „občanské vybavení“ jako lokality se zařízeními občanského vybavení, která mají nároky na urbanistickou plochu nebo ucelené plochy s převažující funkcí občanského vybavení (areály školní a předškolní výchovy, zdravotnická zařízení a ústavní sociální péče, administrativně správní areály, obchodní centra, komerční areály vyšší městské vybavenosti). Pokud se jedná o plochy pro denní rekreaci a tělovýchovu, pro tyto ÚPNSÚ vymezuje „ Plochy sportovní a rekreační“. Textová část dokumentace „ ÚPNSÚ“ tabulka „ Regulace funkcí a zařízení“ za určitých regulačních podmínek připouští umístit na plochy vymezené pro občanské vybavení i denní tělovýchovu a rekreaci. Dle našeho posouzení předložený záměr není zcela v souladu s vyhlášenou závaznou částí platné územně plánovací dokumentace, tak jak je uvedeno na str. 15 předloženého oznámení.. Pokud se bude jednat o zařízení trvalého charakteru doporučujeme pořízení Změny ÚPNSÚ, což je v kompetenci orgánu územního plánování, dle ust. § 12 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. S ohledem na uvedená zjištění je nezbytné v dokumentaci prověřit zda nedojde k narušení pohody bydlení a dalších „funkcí“ na sídlišti Špičák, případně stanovit opatření ( regulační podmínky) pro umístění tohoto zařízení.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany ovzduší není nutné posuzovat předmětný záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Z hlediska nakládání s odpady není nutné posoudit uvažovaný záměr dle zákona č. 100/2001 Sb.  
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepožaduje posouzení předmětného záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. Příslušným vodoprávním úřadem k posouzení navrhované stavby je MěÚ Česká Lípa. 
 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínky, posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje.  
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje kraje na základě výše uvedených zjištění, nevyžaduje (z hlediska samostatné působnosti) podrobit uvedený záměr procesu posuzování vlivů na životní prostředí v celém rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. včetně veřejného projednávání posudku dle přílohy č. 5. Z hlediska podpory rozvoje kvalitní životní úrovně a lidského potenciálu v Libereckém kraji lze s předkládaným záměrem souhlasit.
Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu výše uvedený záměr nijak neovlivní žádnou kulturní památku, a proto nebude nutné posuzovat jej dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, z důvodů možných vlivů na národní kulturní památky. 		 


Závěr:
Záměr „Výstavba hřiště pro biketrial a petangue“ Česká Lípa je svým rozsahem zařaditelný pod bod 10.8 kategorie II, přílohy č. 1 zákona.  Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.     
Na základě zjišťovacího řízení  provedeného podle § 7 zákona došel krajský úřad k závěru, že záměr „Výstavba hřiště pro biketrial a petanque“ Česká Lípa nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Upozorňujeme však, že dle názoru Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu není předložený záměr zcela v souladu s vyhlášenou závaznou částí platné územně plánovací dokumentace města Česká Lípa. Pokud by jednalo o zařízení trvalého charakteru doporučujeme pořízení Změny ÚPNSÚ.
	Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.	
	




                                                                                          Ing. Jaroslava Janečková
                                                                     vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Příloha
Kopie jednotlivých obdržených vyjádření 

