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Krajský úřad Libereckého kraje	
Odbor životního prostředí a zemědělství
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: zivotniprostredi.kraj-lbc.cz
	Zpracoval: 	Ing. Magdalena Slavíková	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 583		Fax: 	(+420) 485 226 654

Liberec: 20. ledna 2005  
Č.j.: KULK/12162/2004


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:  „Expediční a servisní centrum“ Česká Lípa – areál firmy Narex Česká Lípa a.s.



Kapacita (rozsah) záměru:  	Záměr představuje výstavbu nové haly o výměře 4861,4 m2, která bude rozčleněna na část skladovací ( skladování a expedice výrobků) a část servisní ( zajištění záručního i pozáručního servisu v rámci ČR). Nová skladovací a servisní hala se bude nacházet v areálu firmy Narex Česká Lípa a.s. v ulici Chelčického v České Lípě.

Charakter záměru:    	Záměr je zařaditelný pod bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona. 
 
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Česká Lípa
               	kat. území:   	Česká Lípa
                        
	     
Zahájení:          13. prosince 2004
Ukončení:         20. ledna 2005

Oznamovatel:  Narex Česká Lípa a.s..                   
                         Chelčického 1932
                         470 37 Česká Lípa





Souhrnné vypořádání připomínek:
Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů, Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.
		Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí:
z hlediska vodoprávního úřadu: nepožaduje posouzení záměru dle zákona. Upozorňuje však, že investor musí požádat před podáním žádosti o stavební povolení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí: 
	o povolení vodního díla, včetně povolení k vypouštění odpadních vod ( jiné nakládání s vodami z odlučovače ropných látek)
	o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,  vodní zákona ( hala ve stanoveném záplavovém území toku Ploučnice)

Žádosti budou mít náležitosti dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení , souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace bude zpracována osobou oprávněnou projektovat vodní díla.
 z pohledu ostatních složek životního prostředí:  nepožaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Vypořádání: Výše uvedené požadavky budou doloženy k řízení o vydání územního rozhodnutí.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, ÚP Česká Lípa: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona, neboť záměr vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
	Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: nepovažuje za nutné posoudit dle zákona výše uvedený záměr. Upozorňuje však, že v případě výskytu nebezpečných druhů odpadů při demolici stávajících objektů, zajistí původce odpadů jejich řádné vytřídění a odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění. Dále upozorňuje, že v rámci výstavby může docházet hlavně k emisím prachu při  provádění zemních prací. V oznámení jsou dostatečně formulovány podmínky pro omezení tohoto nepříznivého vlivu, z důvodu blízkosti obytné by této problematice  měla být věnována zvýšená pozornost. Při následných správních řízeních doporučuje věnovat pozornost zmíněným poznámkám  ( omezení prašnosti, odstranění nebezpečných odpadů).
Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem: z hlediska vod považuje předloženou dokumentaci za dostatečnou a nepožaduje záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu : nemá k záměru připomínky ani další požadavky na dokumentaci.  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy: Z dopravních hledisek sledovaných Libereckým krajem, není nutné záměr posoudit podle zákona. Upozorňuje, že areálu firmy Narex a.s. se dotýká koridor budoucí přeložky silnice II/162 podle územního plánu sídelního útvaru Česká Lípa a podle zpracovaného konceptu ÚP VÚC Libereckého kraje.
Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu:   z hlediska státní památkové péče nepožaduje záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku. 
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje kraje: z hlediska podpory rozvoje ekonomického potenciálu Libereckého kraje předkládaný záměr doporučuje k realizaci a nepovažuje za nutné tento záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství :
z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem: z vodoprávního hlediska není nutné posouzení záměru dle zákona.  Projektová dokumentace k územnímu řízení musí obsahovat studii ovlivnění odtokových poměrů předmětnou stavbou a vyhodnocení aktivní zóny záplavového území toku Ploučnice v území dotčeném stavbou. Pokud ze zpracované studie vyplyne, že stavba se navrhuje v aktivní zóně stanoveného záplavového území, nesmí se zde umístit (viz. ustanovení § 67 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění). 

z ostatních hledisek v oblasti životního prostředí: nepožaduje záměr posoudit podle zákona.

Vypořádání: uvedený požadavek bude nárokován v rámci řízení dle stavebního zákona.


Závěr:
Záměr „Expediční a servis ní centrum“ Česká Lípa – areál firmy Narex Česká Lípa a.s. je svým rozsahem zařaditelný  pod bod 10.6, 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 uvedených požadavků, záměr „Expediční a servisní centrum“ Česká Lípa – areál firmy Narex Česká Lípa a.s. 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            
                                           

