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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:
6.11.2007
Dle rozdělovníku

Číslo jednací:
143870/2007/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: 
Stavba provozního areálu Luženská
Zařazení záměru: 
Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie podlimitních záměrů (§ 4, odst. d) k bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Kapacita (rozsah) záměru:  
Skladový a prodejní areál se člení na skladovou halu a dva identické objekty, které budou využívány jako prodejní prostory pro hutní a instalační materiál a pro ubytování zaměstnanců firmy. Součástí stavby jsou zpevněné plochy (parkoviště a manipulační plochy) a příjezdová komunikace, objekt pro vsakování dešťových vod a jednotlivé přípojky médií. Plocha pozemků nového areálu je cca 4500 m2. Kapacita (obrat) skladu se předpokládá zhruba 3000 t výrobků (zboží) ročně. 
Charakter záměru: 
Záměr je umístěn v katastrálním území Města Rakovník, na severovýchodním okraji města, v komerční zóně. Hlavní funkcí areálu je skladování a prodej hutních výrobků a instalačního materiálu, výrobní činnost nebude v areálu provozována, předpokládá se pouze používání jednoduchých ručních zařízení při řezání či úpravě hutního materiálu pro účely prodeje. Areál je umístěn na nevyužitých zemědělských pozemcích, které tvoří zatravněná z části ruderalizovaná plocha bez zastoupení vzrostlých dřevin. V rámci výstavby areálu se předpokládá výsadba sadovnicky kvalitnějších listnatých dřevin, na okrajích a volných plochách. Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Rakovník v zóně určené pro lehkou průmyslovou výrobu, skladové a komerční objekty.

Umístění:   kraj 		Středočeský
obce    	Rakovník
kat. území  	Rakovník
Zahájení a ukončení:  9/2007 – 9/2008

Oznamovatel:  SPRINK, s.r.o., projektová kancelář 
Vladislavova 2131
269 01 Rakovník
	IČ: 463 50 217

Souhrnné vypořádání připomínek :
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Krajská hygienická stanice Sčk se sídlem v Praze, územní pracoviště Rakovník, ČIŽP OI Praha, ČIŽP OI Plzeň, AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko a Městský úřad Rakovník, 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 (dále jen zákon).
Krajský úřad nemá připomínky. Vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze vyloučit. Toto stanovisko platí pouze na území Středočeského kraje mimo CHKO, kde stanovisko vydává příslušná správa CHKO.

	Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech).

Proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další hodnocení předložené dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
	Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Oproti stávajícímu stavu dojde k nárůstu zpevněných a odvodněných ploch. Likvidace srážkových vod má být řešena dostatečně kapacitním zasakovacím objektem s velkou účinnou plochou drénu. Takto mají být likvidovány srážkové vody z parkovišť, komunikací a zpevněných ploch v areálu. Záměr předpokládá možnost náhodných úkapů ropných látek. Na odtoku srážkových vod tak KÚSK OŽP doporučuje instalaci odlučovače ropných látek jako havarijního prvku.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Středočeský kraj  
Souhlasí se záměrem „Stavba provozního areálu Luženská v Rakovníku" 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 SčK se sídlem v Praze, územní pracoviště v Rakovníku
Záměr „Stavba provozního areálu Luženská v Rakovníku" 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.

ČIŽP OI Praha  
Oddělení ochrany ovzduší: 
V případě realizace bude ČIŽP OI Praha OOO vyžadovat řešení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší.
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákona o odpadech“) má ČIŽP k předloženému záměru následující připomínku: na str. 31 je uvedeno (citace) „Zemina ze skrývky bude z větší části využita při terénních úpravách v rámci areálu a z menší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál.“ K tomuto inspekce dodává, že chce-li společnost, odpovědná za výstavbu areálu, využít zeminu k dodatečným terénním úpravám, pak by měla být uložena v místě vzniku. V opačném případě lze zeminu využít mimo areál pouze tehdy, použije-li ji dotyčný (společnost odpovědná za výstavbu areálu) na jiném svém pozemku. 
Dále ČIŽP upozorňuje, že jak dodavatel stavby, tak provozovatel areálu, musí mít platná rozhodnutí (každý samostatně, nejsou-li stejnou právní osobou), kterým se jim uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (v kapitole III.3. ODPADY je uvedeno vznik několika druhů nebezpečných odpadů) vydaných dle § 16 odpad. 3 zákona o odpadech. 
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ČIŽP v dalším stupni projektové dokumentace požaduje důsledně odclonit obytnou zástavbu od navržených hal kvalitními sadovými úpravami. 
ČIŽP OI Plzeň  
Nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Před vydáním územního rozhodnutí je nutno požádat o souhlas k trvalému odnětí půdy pro zemědělské účely.
Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny.
MěÚ upozorňuje, že vzhledem k charakteru záměru – stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, je dle § 12, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Z důvodu pohledového skrytí objektů MěÚ požaduje, aby po obvodu areálu, popřípadě i uvnitř, byly vysazeny geograficky původní dřeviny v souladu s místním stanovištěm a byl předložen projekt zeleně.
MěÚ nepožaduje další hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko
Záměr výstavby provozního areálu Luženská nebude mít, samostatně ani ve spojení s jinými záměry, významný vliv na ptačí oblast Křivoklátsko ani na žádnou z EVL. Na území CHKO Křivoklátsko nebude nijak narušovat ochranné podmínky tohoto území.
 
Závěr :
Záměr „Stavba provozního areálu Luženská“ v k.ú. Rakovník naplňuje dikci § 4 odst. d) zákona 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

Stavba provozního areálu Luženská 
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. 72 - 74 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:
opatření k ochraně vod
zpevněné plochy, na nichž bude docházet pojezdu automobilů, odvodnit a spádovat tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek, vybavit je svodovou nebo obvodovou drenáží (v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah),
zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce přečerpávací šachty  splaškových vod vsakovacího objektu,  pravidelně sledovat stav a kvalitu vody se zřetelem na obsah ropných látek, případně jiných ukazatelů dle požadavků správce kanalizace, kontrolovat odstavenou techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy, 
opatření k ochraně ovzduší
věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno,
zásobování dle možností organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku,
v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami (nezpevněné či nezastavěné) neprodleně rekultivovat,
opatření při nakládání s odpady
jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů,
odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů smluvně zajistit, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N,
odpady charakteru N shromažďovat v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odvážet specializovanou firmou,
v nejvyšší možné míře minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při skladovacích postupech, před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob a místo uložení či využití přebytkové zeminy,
opatření k minimalizaci estetických dopadů
v areálu provést výsadbu zeleného pásu (dekorační zeleně) a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem,
na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů,
dopravní opatření
zásobování areálu TNV organizovat mimo dopravní špičky,
organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa, 
vyloučit stání vozidel mimo areál, 
ostatní opatření
provést  základní opatření k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů,
důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů,
skrývku ornice a podorničí využít v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ze ZPF.

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 143870/2007/KUSK  OŽP/Ja.: 

Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Oznamovatel:
3/ SPRINK, s.r.o., projektová kancelář, Vladislavova 2131, 269 01 Rakovník
Zpracovatel:
4/ RNDr. Stanislav Fojtík, Vítězslava Nezvala 755, 272 04 Kladno

