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Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 803    fax: 257 280 170    jandurova@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz



V Praze dne:
20.12.2007
Dle rozdělovníku

Číslo jednací:
168966/2007/KUSK  OŽP/Ja

Vyřizuje:
Ing. Simona Jandurová / l.803


ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona  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 pozdějších předpisů. 


Identifikační údaje :
Název záměru: 
Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc 
Zařazení záměru: 
Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 1.9
Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.
Kapacita (rozsah) záměru:  
Záměrem je stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace v městské části Slaný - Kvíc, tj. výstavba veřejné oddílné kanalizační sítě a přípojek v městské části Kvíc. Kanalizační síť bude napojena na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) Slaný - Blahotice. Záměr představuje vybudování oddílné kanalizace (cca 3000 m) s přečerpáváním splaškových vod a s napojením na stávající jednotný kanalizační řad. 

Charakter záměru: 
Posuzovaný záměr zahrnuje řady gravitační splaškové kanalizace o celkové délce 1400 m, řady výtlačné a tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 855 m, veřejnou čerpací stanici splaškových vod včetně elektropřípojky, veřejné části přípojek k rodinným domům - 75 ks o souhrnné délce 525 m, řady z části rekonstruované dešťové kanalizace o souhrnné délce 1114 m s třemi výústními objekty do Šternberského potoka. Stavba je, na základě vyjádření MěÚ Slaný, v souladu s územním plánem města.

Umístění:   kraj 		Středočeský
obec    	Slaný
kat. území  	Kvíc

Zahájení a ukončení:  03/2009 – 09/2009

Oznamovatel:  Město Slaný
Masarykovo náměstí 160
274 53 Slaný
	IČ 002 34 877

Souhrnné vypořádání připomínek :
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – ÚP v Kladně, Středočeský kraj a Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí. 
Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému záměru žádné připomínky.
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na územní soustavu Natura 2000, kterým byl vyloučen významný vliv, vydané dne 13.11.2007 pod č.j. 165998/2007/KUSK dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., je přílohou k přiloženému oznámení.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změnách některých dalších zákonů
KÚ SK upozorňuje, že odpady třeba přednostně předávat oprávněné osobě  k využití (k recyklaci) před uložením na skládku, viz § 11 zákona o odpadech (přednostní využití odpadů) a mohou být předávány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 výše uvedeného zákona. V tabulce 5b: Odpady z provozu je třeba opravit katalogové číslo odpadu, uvedeného pod názvem „Kaly z čištění komunálních odpadních vod“ dle Katalogu odpadů.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
Středočeský kraj  
Souhlasí se záměrem „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc" v k.ú. Kvíc a nepožaduje další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně
Z oznámení vyplývá možné ovlivnění hladiny hluku z přečerpávacích šachet, tyto zdroje budou však umístěny v betonových bunkrech a hladina zvuku by měla podle orgánu ochrany veřejného zdraví být pouze na úrovni hlukového pozadí. Záměr „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc " není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Slaný, OŽP
Z hlediska zákona vodního hospodářství
nemá MěÚ připomínky, za podmínky dodržení opatření k ochraně vod (kapitola D4).
Z hlediska zákona ochrany přírody a krajiny
MěÚ upozorňuje investora, že je nutné požádat o závazné stanovisko k povolení vyústěních objektů dešťové kanalizace do vodního toku a ke křížení toku se splaškovou kanalizací dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.


Závěr :
Záměr „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc“ v k.ú. Kvíc naplňuje dikci bodu 1.9 kategorie II, příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného 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 citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc
nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů“ na str. 51 - 52 předloženého oznámení a dále podmínky a doporučení, uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:
	pravidelně provádět kontrolu stavu technických a technologických zařízení čerpací stanice a  jejich údržbu a čištění v souladu s provozním řádem,
	provést inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum na staveništi a v trasách kanalizace, pro vyjasnění míst kde dojde ke kontaktu trasy s hladinou podzemní vody,

zachovat dostatečné odstupové vzdálenosti tras kanalizace od koryt vodních toků, křížení s vodním tokem řešit podvrtem,
	v případě kontaktu tras z hydromelioračním zařízením uvést tyto do původního stavu se zachováním funkcí systému,
výústní objekty dešťové kanalizace do Šterberského potoka realizovat dle pokynů správce toku (zpevnění koryta, zachování průtočného profilu),
zpracovat provozní řád  kanalizace,
	věnovat pozornost organizaci dopravy v období výstavby, koordinovat dopravní trasy a  vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno,

odstraňovat případné znečištění komunikací, zamezit sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat,
	v případě demolic živičných konstrukcí provést analýzy obsahu dehtu a příslušné zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů,

	při výstavbě používat stavební mechanismy s garantovanými hlukovými parametry a náležitém technickém stavu,

stavební práce s vyšší hlukovou zátěží provádět zásadně v denní době,
	vyloučit odstavná stání vozidel a stavebních mechanismů mimo k tomu vyhrazená místa a na volných nezpevněných plochách,  

	zajistit ochranu dřevin při výstavbě,

odstraňování dřevin provádět v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody. 

Odůvodnění : 
Příslušný úřad  neobdržel ve lhůtě dané zákonem 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 dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.



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








RNDr. Jaroslav Obermajer

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství





Rozdělovník k č.j 168966/2007/KUSK  OŽP/Ja.: 

Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Slaný, Masarykovo náměstí 160, 274 53 Slaný

Oznamovatel:
7/ Město Slaný, Masarykovo náměstí 160, 274 53 Slaný

Zpracovatel:
4/ RNDr. Stanislav Fojtík, Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno



