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Č.j.: ORVZŽP/506/2006


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:  „Chráněné bydlení Zelené údolí IV Liberec - Rochlice“


Kapacita (rozsah) záměru:  Záměrem je výstavba 7 bytových domů, ve kterých je plánováno 254 malometrážních bytů pro chráněné bydlení. Součástí záměru je výstavba zpevněných komunikací a odstavných ploch o kapacitě 174 stání pro osobní automobily, z toho 20 stání bude pro invalidy. 

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

  
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Liberec
               	kat. území:   	Rochlice 
 
Zahájení:           20. dubna  2006
Ukončení:          30. května  2006

Oznamovatel: M&V spol. s. r.o.
                        Matoušova 21  
                        460 02 Liberec

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření Statutárního města Liberce, správních úřadů  a resortu dopravy  Libereckého kraje.   
		
	    Statutární město Liberec: nemá k oznámení zásadní připomínky a nepožaduje posouzení uvedeného záměru podle zákona. V souladu s územně energetickou koncepcí města je požadováno zajistit vytápění komplexu ze soustavy CZT.
	    Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - z hlediska ochrany přírody a krajiny: nepožaduje posouzení podle zákona za podmínky, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude řešeno ozelenění ploch  ( sadové úpravy) v okolí souvisejícím s chráněným bydlením Zelené údolí IV Liberec. Z hlediska ostatních složek životního prostředí není požadováno posouzení dle zákona. 
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  Liberec: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona. V rámci stavebního řízení požaduje rozpracovat detailní návrh protihlukových opatření. 
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec - nepožaduje posouzení záměru v rozsahu celého zákona. Z jednotlivých složek životního prostředí uplatňuje následující připomínky- z hlediska ochrany přírody: plánovaný záměr je umístěn na pozemcích, které jsou v současné době zarostlé travou a náletovými dřevinami. Kácení dřevin bude řešeno dle § 8 zákona č. 114/192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V blízkosti lokality se nacházejí dvě lokální biocentra s biokoridorem, které nebudou stavbou zasaženy. Stavba se nedotkne a ani neovlivní žádnou  evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. Z hlediska ochrany vod: předpokládá, že v dalších stupních dokumentace budou vypořádány legislativní povinnosti z hlediska ochrany vod. Z hlediska ochrany ovzduší: přiložená rozptylová studie hodnotí dopad těchto zdrojů jako únosný. Rozptylová studie se však ve skutečnosti zabývá pouze emisemi z kotelen a nezabývá se emisemi v době výstavby a nenavrhuje žádná opatření např. pro snížení emisí prachu, který podobné stavby vždy doprovází.   

Liberecký kraj, resort dopravy: jako vlastník silnic II. a III. třídy nemá z dopravního hlediska k záměru připomínky. Bere na vědomí, že v rámci výstavby záměru vznikne nová místní komunikace obslužná. Z hlediska rozdělení dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění se jedná o místní komunikaci III. třídy.

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) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k výše uvedenému záměru připomínky. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu : nemá k oznámení  záměru připomínky. Upozorňuje, že v oznámení je doloženo vyjádření k záměru z Magistrátu města Liberce, odboru strategie a územní koncepce nikoli stanovisko příslušného stavebního úřadu. 
Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:   realizace záměru nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku, ani se nedotkne zájmů cestovního ruchu. Z tohoto pohledu nemá k předloženému záměru žádné připomínky.

Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor rozvoje venkova, zemědělství a  životního  prostředí    z hlediska své působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posoudit podle zákona – z hlediska ochrany ovzduší: na zemní plyn bude realizováno 5 kotelen zařazených jako malý spalovací stacionární zdroj znečišťování ovzduší (objekty B, C, D, F a G)  a pouze kotelna umístěná v objektu A (instalovaný tepelný výkon 240 kW) bude zařazena jako střední spalovací stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Stavebník (provozovatel) doloží v rámci územního řízení příslušnému stavebnímu úřadu povolení orgánu státní správy ochrany ovzduší k umístění stavby výše zmíněného středního spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. O toto povolení je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, a žádost doložit přílohami nutnými pro správné a úplné posouzení věci ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č.86/2002 Sb, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). K žádosti musí být doložena rozptylová studie a odborný posudek. Oba tyto materiály musí být zpracovány autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1  písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Z hlediska ochrany přírody: z hlediska kompetencí Krajského úřadu, jako orgánu ochrany přírody a krajiny, nemáme k předložené dokumentaci připomínek. Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
  
Závěr:

	Záměr „Chráněné bydlení Zelené údolí IV Liberec - Rochlice“  je svým rozsahem zařaditelný  pod bod   10.6  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 dospěl krajský úřad k závěru, že při splnění výše uvedených požadavků požadovaných správními úřady   v jednotlivých vyjádřeních  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 „Chráněné bydlení Zelené údolí IV Liberci - Rochlice“ 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            
                                           

