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Krajský úřad Libereckého kraje
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										Rozdělovník


VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                             NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/LINKA                        V  LIBERCI   DNE 
3117/8.7.2008
ORVZŽP/901/2008
KULK/41318/2008
RNDr. Šádková/497
6.08.2008
		


ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  (dále „zákon“)


Identifikační údaje:

Název: „R 35 MÚK – Rádelský Mlýn“ 

Kapacita (rozsah) záměru:   
Záměr představuje úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 35 a I/65 Rádelský Mlýn, která spočívá ve výstavbě dvou nových větví (větev B  - nové  napojení ve směru od Jablonce na Liberec  a větev D - nové  odpojení ve směru z Liberce na Jablonec – pomocí mostního objektu). Ve variantách se uvažuje provedení  větve „B“ – se zárubní zdí nebo v otevřeném zářezu.

Charakter záměru: 
Záměr  odpovídá dle  přílohy  č. 1 zákona,  kategorie  II,  bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I.a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
 
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:           	Jeřmanice, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou    
                	kat. území:   	Jeřmanice, Rádlo, Pelíkovice   
                 

Zahájení:        2011
Ukončení:      2012
                          
Oznamovatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec 
                          Zeyerova 1310/2
                          460 55 Liberec 
                          IČO:65993390 

Záměr „R 35 MÚK Rádelský Mlýn“  je předmětem zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí, zdraví obyvatel a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu a na základě vyjádření dotčených správních úřadů k obsahu oznámení  vlivů záměru na životní prostředí  dospěl příslušný úřad k závěru, že za předpokladu důsledného naplnění opatření uvedených v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP v dokumentu oznámení   záměr:
	
„R 35 MÚK Rádelský Mlýn“   nemá významný vliv na životní prostředí, zdraví obyvatel  a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, (dále jen „ krajský úřad“) v rámci zjišťovacího řízení neobdržel k předloženému oznámení žádné nesouhlasné  vyjádření. Veřejnost se k záměru v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřila. Dotčené správní orgány upozorňují na zákonné povinnosti, které je nutné v rámci přípravy záměru naplnit (povinnost oznámit již v době přípravy stavby záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, získat souhlas s odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu, souhlas s trvalým odnětím PUPFL,  závazné stanovisko pro stavbu v ochranném pásmu lesa, schválení havarijního plánu, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – vodní tok Mohelka a Jeřmanický potok, souhlas se zásahem do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les).  Městský úřad Jablonec nad Nisou, správní orgán ochrany přírody doporučuje posoudit vlivy a zásahy do vodních toků. Krajský úřad považuje za účelné posoudit možné ovlivnění  vodních toků na základě  detailnějšího  podkladu – projekt k územnímu řízení -   při udělování souhlasu se zásahem do VKP. 
Správní orgány podpořily v  oznámení uvedené zhodnocení variant: navržené řešení varianty V1 se zárubní zdí u větve „B“ je z hlediska ochrany ŽP vhodnější (menší zábor PUPFL). 

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 zasíláme oznamovateli. 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Obec Jeřmanice a  Obec Rádlo    (jako dotčené územně samosprávné celky)  žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a)  zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.  Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Obec Jeřmanice a  Obec Rádlo  žádáme, aby nám  zaslaly písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce. Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na http://www. eia.cenia.cz/eia kód záměru LBK315 na http://www.kraj-lbc.cz . 







								           Ing. Jaroslava Janečková
                                                                            vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství
                                                                                                 a životního prostředí 
                                                                                             
                                                                      	





Rozdělovník ke spisu:  ORVZŽP/901/2008
                                        KULK/41318/2008

Rozdělovník:

Dotčené územně samosprávné celky:
Liberecký kraj 					                              – zde interním sdělením

      2. Obec Rádlo                                                                  
          Č.p. 252
          468 03 Rádlo

      3. Město Rychnov u Jbc. n. N.                                           
          Husova 490 
          468 02 Rychnov u Jablonce n.N.

      4. Obec Jeřmanice                                                              
          Pastevní 274
          463 12 Liberec 25

Dotčené správní úřady:
Česká inspekce životního prostředí                                                              
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec

	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje                                               

Husova 64, 460 31 Liberec 1                                                                        
       
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje                                                 

Turnovská 40, 466 01 Jablonec Nad Nisou  

	Magistrát města Liberce                                                                                    

Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1    

Městský úřad Jablonec nad Nisou                                                                	    
oddělení životního prostředí 
Mírové nám. 19 , 467 51 Jablonec n.N.
  
Oznamovatel:
       ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
           
Na vědomí:
       1.   MŽP ČR, OPVI, Vršovická 65, 100 10Praha 10                                                                                                                                                                                   
       2.  MŽP, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
       3.  Magistrát Města Liberec, stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec
       4.  Městský úřad Rychnov u Jablonce n.N. – stavební úřad  

