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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:   Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov


Kapacita (rozsah) záměru: Odstavná zabezpečená plocha pro 243 osobních automobilů +objekt pokladny a skladový objekt – celková zpevněná plocha 5177 m2, zastavěná plocha objekty 73 m2 

Charakter záměru: Záměr  je  zařaditelný   do  přílohy  č. 1 zákona,  kategorie  II,  pod  bod 10.6 
                                Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 
                                

Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Rokytnice nad Jizerou
               	kat. území:      Dolní Rokytnice 
 
Zahájení:        13. září 2006
Ukončení:       16. října 2006

Oznamovatel:  Eva Palmová
                         Dolní 26
                         512 44 Rokytnice nad Jizerou
                         IČ: 66793831   

            Záměr „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ v k.ú. Semily 10.6, 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.

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí neobdržel  žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.  S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí  a po provedeném zjišťovacím řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov nemá významný vliv na životní prostředí a  nebude posuzován podle citovaného zákona.
 
             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.

              Kopie doručených vyjádření dotčených orgánů státní správy    předáváme oznamovateli, aby připomínky zohlednil v projektové dokumentaci chystaného záměru a v podkladech pro  následná správní řízení.   







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










