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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: 	Ing. Petr Beneš	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	petr.benes@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 389		Fax: 	(+420) 485 226 654

Liberec: 11. května 2006  
Č.j.: KULK/33547/2006
Spis: ORVZŽP 442/2006

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:  „Logistický areál v Příšovicích - CLARA INVEST a.s.“

Kapacita (rozsah) záměru:  	Celková plocha  			23.704 m2
Zastavěná plocha  			10.438 m2
Zpevněné plochy  		  	  7.415 m2
Ozeleněná plocha  		  	  3.762 m2
Komunikace + odvodňovací příkop  	  2.089 m2			

Charakter záměru:    	Záměr je zařaditelný pod bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona 
 

Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Příšovice
               	kat. území:   	Příšovice
			
                        
	     
Zahájení:           31. března 2006

Ukončení:         11. května 2006

Oznamovatel:    	CLARA INVEST a.s.	
			      Paceřice 28, 463 44 Sychrov 
                                    IČ: 25 40 03 63

Plnomoc. zástupce: 	PROFES PROJEKT spol. s r.o.	
stavební a projekční firma
			     Vejrichova 272, 511 01 Turnov 
                                   IČ: 46 50 69 42



Souhrnné vypořádání připomínek:
Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů a Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.

Obec Příšovice: své vyjádření nezaslala.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí: 
Z hlediska své působnosti v jednotlivých složkách životního prostředí nepovažuje za nutné záměr posoudit v rozsahu celého zákona.

  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Liberec: 

Po zhodnocení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, jej Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci nenavrhuje posuzovat jako záměr v rozsahu celého zákona.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: 
Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod je realizace uvažovaného záměru možná. Kanalizace je řešena oddílná – odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace obce Příšovice s ČOV Příšovice a srážkové vody budou vedeny dešťovou kanalizací do melioračního příkopu, vyústěného do recipientu Příšovka, který je levostranným přítokem toku Jizera. Ke stavbě, resp. k napojení areálu na veřejnou kanalizaci i k zaústění dešťové kanalizace do stávajícího odvodňovacího melioračního zařízení musí být získán souhlas jejich správců (provozovatelů), kteří současně stanoví podmínky pro napojení (místo, způsob, limity – množství, jakost). Tyto podmínky jsou závazné. Kontaminované srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch budou čištěny v kapacitně vyhovujících odlučovačích ropných látek před napojením do systému dešťové kanalizace neznečištěných srážkových vod. Pokud budou v logistickém areálu skladovány, či ve výrobním procesu používány závadné látky (nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné), musí být učiněna odpovídající opatření proti úniku těchto látek do vnějšího prostředí, tzn. do vod povrchových, podzemních, nebo  do kanalizace.  Další stupeň dokumentace stavby  bude povinnosti,  stanovené § 39 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, akceptovat a zahrne je do technického řešení. Základní technická a ochranná opatření jsou zahrnuta v kapitole D.IV. pro jednotlivé fáze přípravy, realizace a provozu.
Z hlediska ochrany ovzduší: 
V období výstavby obdobných záměrů je nejvýznamnějším negativním vlivem druhotná prašnost způsobená pohybem nákladních automobilů a stavební techniky po staveništi a přilehlých účelových komunikacích. Pro fázi výstavby záměru jsou v Oznámení uvedena opatření ke snížení negativních vlivů včetně zmíněné prašnosti. Nejpodstatnější opatření (např. skrápění staveniště v dobách sucha) by měla být zakomponována do stavebního povolení.
Pro fázi provozu záměru byla zpracována rozptylová studie s očekávaným závěrem – projednávaná aktivita by neměla výrazněji ovlivnit imisní situaci ani v nejbližším okolí.

Z hlediska odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, máme z hlediska nakládání s odpady k uvedenému záměru tuto připomínku:
- při výstavbě areálu není logický současný vznik odpadů 170504 zemina a kamení a 200202 zemina a kameny. Lze předpokládat vznik odpadu 170504.
- u odpadů vznikajících při provozu areálu - 200121, 200135 a 200136 je možné předat tyto ještě jako použité výrobky v režimu zpětného odběru použitých výrobků.
Z hlediska ochrany přírody: 
Záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody, do evropsky významných lokalit či ptačích oblastí. Realizace záměru bude v kontaktu s navrženými lokálními prvky ÚSES, aniž by s nimi kolidovala, významné krajinné prvky nebudou záměrem postiženy. Pohledově dojde ke změně ve směru od rychlostní komunikace Turnov-Praha, krajinný ráz je však již silně ovlivněn touto komunikací, souběžnou železniční tratí i čerpací stanicí SHELL a panelovou zástavbou Příšovic. V projektu se nepředpokládá nutnost kácení dřevin. Tuto činnost by bylo nutno zajistit v souladu s ustanovením § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Z hlediska ochrany lesa: 
Výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb. - lesního zákona.
     
Závěr: 
V závěru ČIŽP OI Liberec konstatuje, že záměr „Logistický areál v Příšovicích – CLARA INVEST a.s.“ v k.ú. Příšovice, obec Příšovice, kraj Liberecký, nepovažuje za nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. 

   

Liberecký kraj, resort dopravy: 

Jako vlastník silnic II a III. třídy, dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, máme k výše uvedenému záměru z hlediska dopravního připomínky:
Nesouhlasíme pouze s napojením logistického areálu na místní komunikaci, která je zaústěna na silnici II/610. Tímto řešením by se výrazně zhoršila bezpečnost silničního provozu na silnici II/610, která prochází zastavěným, obydleným území obce, vzhledem k předpokládanému nárůstu těžké nákladní dopravy o cca 40 voz/den. Dále lze očekávat nárůst hluku, prašnosti, vibrací i v nočních obdobích v obci, jelikož se předpokládá provoz i v noční době. 
Požadujeme před otevřením logistického areálu vybudování nové příjezdové pozemní komunikace, se kterou je uvažováno jako s přístupovou pozemní komunikací. Jedná se o přímé napojení na rampu rychlostní silnice R 10, které se vyhne zastavěné části obce. 
Dále doporučujeme, aby logistický areál byl napojen vlečkou na přilehlou železnici, z důvodu přepravy nákladů po železnici.


Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy:  

Jako silniční správní úřad ve věcech silnic I.třídy, s výjimkou rychlostních silnic dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, máme k výše uvedenému záměru připomínky:


Upozorňujeme, že v dokumentaci se uvádí (např. str. 23), že příslušným silničním správním úřadem je pro silnice I. třídy je Krajský úřad LK, odbor dopravy. Toto tvrzení je pravdivé, ale dotčená pozemní komunikace Turnov – Praha je zařazena mezi silnice I. třídy rychlostní a příslušným silničním správním úřadem je Ministerstvo dopravy. Dále je v dokumentaci chybně uvedeno (např. str.23), že vlastníkem silnic II. a III. třídy je Krajský úřad LK. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je Liberecký kraj. Dále uvádíme, že stavba logistického areálu zasahuje nejenom do ochranného pásma rychlostní silnice R 10, ale i do ochranného pásma železnice. 


Závěr: 
Z dopravních hledisek sledovaných Libereckým krajem, není nutné záměr posoudit v rozsahu celého zákona.


Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: 
Orgánem územního plánování je dle § 12 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve svém správním území obec.
K výše uvedenému oznámení podle přílohy č.3 zákona k záměru „Logistický areál v Příšovicích - CLARA INVEST a.s.“ z pohledu pořizovatele územních plánů velkých územních celků Libereckého kraje nemáme připomínek.

Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu:   

Stanovisko orgánu státní památkové péče:

	Realizace záměru nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku, ani se nedotkne zájmů cestovního ruchu. 
Uvažovaná lokalita se však nalézá v zastavěném území obce, které je územím s archeologickými nálezy (ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) a je tedy vysoce pravděpodobné, že v průběhu přípravy a realizace stavby mohou být odkryty archeologické nálezy. Upozorňujeme proto stavebníka na jeho povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči oznámit záměr stavby v dostatečném předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění záchranných archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Nesplnění této oznamovací povinnosti je důvodem pro zahájení řízení o pokutě. 
Pokud Archeologický ústav Akademie věd ČR nebo organizace oprávněná k provádění záchranných archeologických výzkumů rozhodnou o provedení záchranného archeologického výzkumu, je vlastník nemovitosti povinen tento výzkum na dotčeném území umožnit a v tomto konkrétním případě také povinen uhradit náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem, ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nedojde-li mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem Akademie věd ČR nebo organizací oprávněnou provádět záchranný archeologický výzkum k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu, rozhodně Krajský úřad Libereckého kraje o povinnostech vlastníka nemovitosti strpět provedení záchranného archeologického výzkumu a stanoví pro jeho provedení podmínky.


Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí:  

Z hlediska ochrany ovzduší:

	Logistický areál CLARA INVEST a.s. je umístěn v obchodně průmyslové zóně obce Příšovice. Hala bude sloužit jako skladová. Skladovaným materiálem budou komponenty pro automobilový průmysl, zejména kovové díly a mechanické části automobilů, dále vybavení kabin, kabelové svazky, části palubních desek.
Pro vytápění skladové haly bude zvoleno lokální teplovzdušné vytápění, u vstupů budou nad vraty osazeny teplovzdušné clony. Administrativní budova bude vytápěna teplovodním vytápěním s deskovými ocelovými otopnými tělesy v kombinaci klimatizačními jednotkami. Jednotlivé prostory budou samostatně regulovány řídící jednotkou v kotelně. Zdrojem tepla bude plynová teplovodní kotelna II.kategorie o výkonu cca 80 kW s kondenzačním dvojkolem HOVAL ULTRA GAS AM 800D nebo se dvěma nízkoteplotními stacionárními kotli RENDAMAX.
Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného logistického areálu CLARA INVEST v Příšovicích  budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně okolí ani nejbližší obytnou zástavbu.
Z hlediska ochrany ovzduší není nutné posuzovat předmětný záměr dle zákona.
Z hlediska nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami a přípravky:

	Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Pouze upozorňujeme na nepřesnosti v kapitole B.III.3, a to v označení tabulek v textu na str. 29, a dále nepřesné názvy podskupin odpadů 0801, 0802 a 0804 v tabulce B-8. 
	Nepovažujeme za nutné posuzovat záměr v celém rozsahu zákona.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Podle údajů uvedených v předložené  dokumentaci   bude záměrem dotčen zemědělský půdní fond na ploše o výměře 2,3704ha, v katastrálním území Příšovice,  v území určeném platnou územně plánovací dokumentací obce Příšovice pro výstavbu obchodně průmyslové zóny. V dokumentaci oznámení záměru je dostatečně vyhodnocen vliv záměru na zemědělský půdní fond. 
	Upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje souhlas podle § 9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, s trvalým odnětím zemědělské půdy, který je nezbytným podkladem pro vydání územního  rozhodnutí pro daný záměr. Návrh na udělení souhlasu se předkládá   Městskému úřadu v Turnově.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Nedotýká se zájmů ochrany přírody a krajiny v kompetenci krajského úřadu, proto nepožadujeme  posouzení záměru podle zákona.


Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
	Z hlediska kompetencí krajského úřadu na úseku vodního hospodářství, nemáme k předloženému záměru připomínek. Upozorňujeme pouze na chybně uváděný název toku - jedná se o Příšovku a ne o Příchovku, jak je uváděno v dokumentaci.



Závěr:

	Záměr „Logistický areál v Příšovicích - CLARA INVEST 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 uplatněných správními úřady v jednotlivých vyjádřeních a za předpokladu naplnění opatření uvedených v kapitole D.4 – Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, záměr „Logistický areál v Příšovicích - CLARA INVEST a.s.“ nebude posuzován podle zákona.
	Zvlášť upozorňujeme investora – oznamovatele – na požadavek Libereckého kraje jako vlastníka silnic II a III. třídy, týkající se vybudování nové příjezdové pozemní komunikace, která bude napojena na rampu rychlostní silnice R 10, před uvedením logistického areálu do provozu.
	 	
		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 
								           v.z. RNDr. Jitka Šádková 



Příloha 
doručená vyjádření          

