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ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále zákon)


Identifikační údaje:


Název:      Čerpací stanice pohonných hmot ČSAD Turnov s.r.o.


Kapacita (rozsah) záměru: Výstavba čerpací stanice pohonných hmot v areálu ČSAD Turnov s.r.o., Přepeřská ul. 1602, Turnov – nová podzemní dělená ocelová dvouplášťová nádrž  o využitelném objemu 50 m3 (typ NPD 50-23/37) pro skladování motorové nafty MN 37 m3 a benzinu BA95N 23 m3.

Charakter záměru: Záměr  je  zařaditelný   do  přílohy  č. 1,  kategorie  II,  pod  bod 10.4 zákona.   
                                

Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Turnov
               	kat. území:   	Turnov, p.p.č. 3888/3, 3888/2 
 
Zahájení:        30. května 2006
Ukončení:       10. července 2006

Oznamovatel: ČSAD Turnov s.r.o. 
                         Přepeřská 1602
                         511 01  Turnov 
                        


            Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot ČSAD Turnov s.r.o.“ v k.ú. Turnov naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy  č. 1 zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
	
 Čerpací stanice pohonných hmot ČSAD Turnov s.r.o. v k.ú. Turnov nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.


             Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí neobdržel  žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.  Ve vyjádření ČIŽP, OI Liberec je řada doporučujících opatření snižujících vliv záměru na životní prostředí. Doporučujeme oznamovateli tyto připomínky respektovat. 

             S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí  dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. 

             Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.







									Ing. Jaroslava Janečková
                                                                          vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství
                                                                                                 a životního prostředí 
                                                                                             v.z. RNDr. Jitka Šádková



















