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Krajský úřad Libereckého kraje	
Odbor  rozvoje venkova, zemědělství a  životního prostředí 
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: zivotniprostredi.kraj-lbc.cz
	Zpracoval: 	RNDR. Jitka Šádková	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	jitka.sadkova@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 497		Fax: 	(+420) 485 226 654

Liberec: 28. února 2005  
Č.j.: KULK/520/2005


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. (dále „zákon“)



Identifikační údaje:


Název:  „Přístavba skladové haly – 4. etapa Ontex CZ s.r.o. Turnov – Vesecko“


Kapacita (rozsah) záměru:  	Zastavěná plocha přístavby skladové haly firmy Ontex CZ s.r.o. Turnov je 10.748 m 2. 
 
Charakter záměru:    	Záměr je zařaditelný pod bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona. 
 
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Turnov
               	kat. území:   	Daliměřice
                             
Zahájení:          13. ledna 2005	
Ukončení:         28. února 2005


Oznamovatel:  ONTEX CZ  s.r.o.         
                         Vesecko 491
                         511 01 Turnov
                         IČ: 44564422



Souhrnné vypořádání připomínek:
Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů a resortu dopravy  Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.
	 
		Liberecký kraj, resort dopravy: jako vlastník silnic II. a III., dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, upozorňuje, že přístavba se nachází v blízkosti silnice III/28719 Turnov – Jenišovice. Dle § 32 zákona lze provádět stavby v silničních ochranných pásmech na základě povolení příslušného správního úřadu, v tomto případě Městského úřadu Turnov, odboru dopravy.   
		Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí: z jednotlivých složek životního prostředí  nepožaduje posouzení záměru podle zákona.  Jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad připomíná, že zaústění srážkových vod ze střech nových objektů, popř. ze zpevněných ploch do stávající dešťové kanalizace bude možné pouze za předpokladu, že bude dopracován výustní objekt u této kanalizace. 
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  územní pracoviště v Semilech nenavrhuje posouzení záměru podle zákona, neboť předložený záměr vyhoví za normálních provozních podmínek v  základních parametrech požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
	Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona. Ochrana ovzduší požaduje, aby opatření ke snížení druhotné prašnosti z dopravy a odkrytých ploch v etapě výstavby záměru byla přenesena do podmínek  stavebního povolení. Z hlediska ochrany vod je nutné projekčně dořešit  odvedení srážkových vod do Odolenovického potoka.  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy:  nepožaduje posouzení záměru podle zákona a  připomíná, že záměr respektuje koridor budoucí přeložky silnice I/10 v úseku Vesecko – Hrubý Rohozec a  je situován do jejího ochranného pásma. 
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, a cestovního ruchu:   z hlediska státní památkové péče nepožaduje záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak neovlivní blízkou  národní kulturní památku zámek  Hrubý Rohozec.  
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního a hospodářského rozvoje kraje : z hlediska podpory rozvoje ekonomického potenciálu 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. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje zpracovatele oznámení  na řadu nepřesností, kterých se v kapitole B.II.1. „Půda“ dopustil. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu si potřebné údaje doplnil a posouzení vlivů záměru na životní prostředí  nepožaduje.   Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že se jedná o střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší (6 teplovzdušných jednotek typu SAHARA o celkovém výkonu 300 kW).  Upozorňuje na zákonné povinnosti vztahující se  k záměru umístění a stavby středního zdroje.  




Závěr:

	Záměr „Přístavba skladové haly – 4. etapa Ontex CZ s.r.o. Turnov – Vesecko“  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 požadovaných správními úřady a za předpokladu naplnění opatření uvedených v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP v dokumentu oznámení  záměr „Přístavba skladové haly – 4. etapa Ontex CZ s.r.o. Turnov – Vesecko“ 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 rozvoje venkova, zemědělství
                                                                                                 a životního prostředí








Příloha 
doručená vyjádření            
                                           

