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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:     Rodinný penzion na pozemku parc. č. 192/18 v kat. území Vítkovice v Krkonoších

Kapacita (rozsah) záměru:   Záměrem je novostavba třípodlažního objektu, využívaného jako rodinný
                                               penzion k individuální rekreaci

Charakter záměru: Záměr  je  zařaditelný   do  přílohy  č. 1,  kategorie  II,  pod  bod 10.15 zákona 
„ Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“   
                                

Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Vítkovice v Krkonoších
               	kat. území:   	Vítkovice v Krkonoších 
 
Zahájení:        28. července 2006
Ukončení:       18. září 2006

Oznamovatel: Dagmar Štěpánová
                       Ul.Plk O.Hrubého 1764
                       509 01 Nová Paka 
                          
                                                 
            Záměr „Rodinný penzion na pozemku parc. č. 192/18 v kat. území Vítkovice v Krkonoších“ naplňuje dikci bodu 10.15, 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 soustavu území NATUTA 2000 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:
	
 	„Rodinný penzion na pozemku parc. č. 192/18 v kat. území Vítkovice v Krkonoších“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

             Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí obdržel  od ČIŽP, OI Hradec Králové nesouhlasné vyjádření se závěrem dokumentace – Posouzení vlivu záměru stavby podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000, z hlediska nereálnosti navržených opatření. Správa KRNAP, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlasí se závěrem posouzení vlivu záměru dle  § 45i zákona č. 114/1992 Sb., na lokality soustavy NATURA 2000 ( vypracované Mgr. Adamem Vélem, červenec 2006) podle kterého lze negativní vliv na soustavu NATURA 2000 vyloučit, pokud budou dodržena zmírňující opatření uvedená ve studii.   

             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 
                                                                                             












