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Liberec: 24. srpna 2004  
Č.j.: KULK/68189/2004


ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)



Identifikační údaje:


Název:  „Pastevní salaš v Rokytnici nad Jizerou, firma ZEMEX spol. s r.o.“



Kapacita (rozsah) záměru:  	Objekt, sloužící pro volné zimní ustájení skotu (do 100 dobytčích jednotek) bez tržní produkce mléka s přímou návazností na okolní pastviny, součástí objektu je krytý manipulační přístřešek pro přípravu krmiva tvořící se salaší jeden stavební celek, zastavěná plocha je 933 m2.
 
Charakter záměru:    	Záměr je zařaditelný pod bod 1.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona. 
 
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Rokytnice nad Jizerou
               	kat. území:   	Horní Rokytnice nad Jizerou
                        dotčené pozemky: p.č. 1570/1 
	     
Zahájení:          26. července 2004
Ukončení:         24. srpna 2004

Oznamovatel:  ZEMEX, spol. s r.o.                   
                         Rokytnice nad Jizerou
                         IČ: 15044505





Souhrnné vypořádání připomínek:
Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů, Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.
		Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí: z jednotlivých složek životního prostředí  nepožaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
            Správa KRNAP Vrchlabí: nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona, neboť v místě plánované stavby salaše ani v jejím blízkém okolí nejsou žádné přírodovědné významné lokality, a to ani registrované jednotlivé výskyty zvláště chráněných druhů, ani biotopy významné z hlediska připravované soustavy NATURA 2000.  
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, ÚP Semily: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona, neboť za normálních provozních podmínek záměr vyhoví v základních parametrech požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
	Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona. Oddělení ochrany vod požaduje  k dalšímu správnímu řízení (územní rozhodnutí) odborné hydrogeologické posouzení včetně návrhu opatření, která bude nutno zabezpečit při realizaci stavby i jejím provozu v  zájmu ochrany vod.  Neméně důležitý potom bude osobní přístup pracovníků zařízení k respektování stanovených podmínek pro provoz zařízení, resp. pro zacházení se závadnými látkami (§ 39 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a předpisy související) při provozu zařízení. Z ostatních oblastí životního prostředí ČIŽP, OI Liberec neuplatňuje žádné připomínky.
Vypořádání KÚ: podmínka hydrogeologického posouzení záměru včetně návrhu opatření je vzhledem k jeho lokalizaci (CHOPAV a ochranné  pásmo vodního zdroje) oprávněná
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu : nemá k záměru připomínky. Upozorňuje, že orgánem územního plánování je dle § 12 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve svém správním území obec, kterou je třeba požádat o stanovisko.  
Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu:   z hlediska státní památkové péče nepožadují záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku. 
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje kraje : z hlediska podpory rozvoje zemědělství a venkova Libereckého kraje předkládaný záměr doporučuje k realizaci a nepovažuje za nutné záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství:  z hlediska své působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posoudit podle zákona.


Závěr:
Záměr „Pastevní salaš v Rokytnici nad Jizerou, firma ZEMEX spol. s r.o.“ je svým rozsahem zařaditelný  pod bod 1.5, kategorie II, příloha 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 dospěl krajský úřad k závěru, že při splnění výše uvedeného požadavku  zpracování  odborné hydrogeologické posouzení včetně návrhu opatření záměr „Pastevní salaš v Rokytnici nad Jizerou, firma ZEMEX spol. s r.o.“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  
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 
doručená vyjádření            
                                           

