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Liberec: 4. října 2005   

Č.j.: KULK/7808/2005 

 

 

ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ 

 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále „zákon“) 

 

 

 

Identifikační údaje: 

 

Název:  „Rekonstrukce a dostavba NISACENTER v Liberci “ 

 

 

Kapacita (rozsah) záměru:   Vybudování nového obchodně společenského objektu na ploše 

dnešního parkoviště Západ, který bude  napojen na  stávající obchodní 

areál Nisacenter Liberec. Půdorysná plocha nového objektu je 20 322 

m
2
. Zároveň bude přesunutím do podzemí parkovacích ploch na 

parkovišti Západ a výstavbou nadzemních parkovacích prostor na 

parkovištích Jih a Východ zvýšena kapacita parkovacích stání o 755 

stání pro osobní auta (na celkovou kapacitu 1981).                                                  

         

Charakter záměru:     Záměr je zařaditelný pod bod: 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 

celkové výměře nad 3000 m
2
 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže 

s kapacitou nad 1000 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu , parkoviště 

nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu  pro celou stavbu. 

   

Umístění: kraj:  Liberecký kraj  

                  obec:             Liberec 

                kat. území:    Doubí u Liberce, Rochlice  

                         

       

Zahájení:          2. září 2005 

Ukončení:         4. října 2005 

 

 

Oznamovatel:  ING Real Estate  Development s.r.o.          

                         Jiráskovo nám. 1981/6 

                         120 00  Praha 2 

                         IČ: 26134110 

http://zivotniprostredi.kraj-lbc.cz/
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Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů  a resortů  Libereckého kraje.  

  Statutární město Liberec: ve stanovené lhůtě pro uplatnění připomínek k dokumentu oznámení  

nebylo krajskému úřadu doručeno vyjádření Statutárního města Liberec.    

  Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí: z jednotlivých složek životního prostředí  

nepožaduje posouzení záměru podle zákona. Upozorňuje, že v průběhu rekonstrukce a dostavby 

areálu lze očekávat produkci  nebezpečných odpadů. S těmito odpady bude nakládáno dle jejich 

skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.    

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  Liberec: nenavrhuje posouzení záměru podle 

zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že není známa hluková zátěž produkovaná stacionárními 

zdroji hluku, bude KHS Libereckého kraje požadovat, v rámci stavebního řízení, předložení 

aktualizované hlukové studie s případnými návrhy protihlukových opatření. Dále bude požadovat plán 

organizace výstavby.  

 Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepožaduje posouzení záměru v rozsahu 

celého zákona. Z jednotlivých složek životního prostředí má následující připomínky:  z hlediska 

ochrany ovzduší upozorňuje, že ve fázi výstavby je největším zdrojem znečišťování ovzduší odkryté 

staveniště a pohyb techniky včetně automobilů v suchém období. Účinným zkrápěním lze tento vliv 

minimalizovat. Z hlediska ochrany vod  poukazuje na nepřesnosti uvedené v dokumentu oznámení. 

Požaduje vyjádření správce povodí. ( poznámka KÚ: toto je přílohou oznámení). Z hlediska 

odpadového hospodářství poukazuje na nakládání s odpady – výkopové zeminy, asfaltové směsi. Se 

rtuťovými zářivkami je možné nakládat v režimu zpětného odběru použitých výrobků. Upozorňuje na 

povinnost třídění a odděleného shromažďování odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií.   

 Vypořádání KÚ: do plánu organizace výstavby bude začleněno zkrápění staveniště a 

komunikací v suchém období. 

Liberecký kraj, resort dopravy: jako vlastník silnic II. a III. třídy upozorňuje, že v případě 

přepravy nadrozměrných a nadměrně hmotných nákladů je potřeba v dostatečném předstihu projednat 

podmínky zvláštního užívání silnice  III/2784  s příslušným správním úřadem ( § 25 zákona č. 

13/1997 Sb.).  Požaduje dořešit vliv záměru – možného znečišťování silnice III/ 2784 při stavbě 

záměru – na hmotný majetek kraje. Dále požaduje, aby před povolením rozšíření Nisacenter Liberec, 

byla kapacitně ve vztahu k nárůstu intenzit dopravy vlivem rozšíření obchodního centra  posouzena 

stávající křižovatka přístupové komunikace s ul. České Mládeže. Na základě posouzení  požaduje 

provést navržené stavební úpravy, popřípadě dopravní opatření na křižovatce, před dokončením 

stavby obchodního centra.     

Vypořádání KÚ: do plánu organizace výstavby budou zahrnuta opatření k zamezení 

znečišťování pozemních komunikací. Posouzení křižovatky přístupové komunikace s ul. České 

Mládeže a opatření vzešlá z tohoto posouzení budou řešena v souběhu se stavebním řízením 

Rekonstrukce Nisacenter v Liberci. Případné úpravy a dopravní opatření křižovatky budou 

realizovány nejpozději do kolaudace Rekonstrukce a přístavby Nisacenter v Liberci.      

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy:  jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. 

třídy, s výjimkou rychlostních silnic, poukazuje na to, že stavební činností, přesunem zemin ze 

staveniště, dovozem stavebních materiálů, bude přímo dotčena silnice I/35. Oznámení se nezabývá 
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možností znečišťování pozemních komunikací při přepravě hmot, zejména zeminy. Požaduje dořešit 

tento vliv na hmotný majetek.  

 Vypořádání KÚ: do plánu organizace výstavby budou zahrnuta opatření k zamezení 

znečišťování pozemních komunikací.  

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu : nemá 

k oznámení  záměru připomínky.  

Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:   

z hlediska státní památkové péče nepožaduje záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak 

neovlivní žádnou národní kulturní památku.  

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor hospodářského a regionálního rozvoje kraje : 

z hlediska podpory rozvoje ekonomického potenciálu Libereckého kraje předkládaný záměr 

doporučuje k realizaci a nepovažuje za nutné záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

 

Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor rozvoje venkova, zemědělství a  životního  prostředí    

z hlediska své působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posoudit podle 

zákona. Z hlediska  nakládání s odpady:  upozorňuje na nepřesné údaje v dokumentu oznámení 

(absence odpadu kat. č. 17 03 02 asfaltové směsi, jehož vznik při hloubení stávajícího parkoviště je 

jistý, chybí údaje o vzniku nebezpečných odpadů, chybí sdělení o tom, na jaké zařízení  k nakládání 

s odpady schválené krajským úřadem bude výkopek odvezen). Upozorňuje, že není možná obecná 

aplikace ustanovení § 2 písm. i) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, že zeminy, 

hlušiny, a kamenivo nebudou odpadem, pokud vyhoví limitům znečištění pro jejich využití dle 

vyhlášky, do doby přijetí tohoto předpisu není možná. Na tyto odpady se zatím vztahuje obecně zákon 

o odpadech, pokud v konkrétním případě krajský úřad nerozhodne jinak, tzn. že přebytečný výkopek 

smí skončit pouze v zařízení k tomu určeném (skládka), které je provozováno na základě souhlasu. 

Požaduje, aby investor nakládal s odpadem v souladu se schváleným Plánem odpadového 

hospodářství Libereckého kraje. Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na povinnosti, které pro 

zdroje znečišťování ovzduší vyplývají  ze zákona o ochraně ovzduší.  

  

 

Závěr: 

 

 Záměr „Rekonstrukce a dostavba NISACENTER v Liberci“  je svým rozsahem zařaditelný  

pod bod   10.6 kategorie II, příloha č.1 zákona.  Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, 

jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.   

    

Na základě zjišťovacího řízení  provedeného podle § 7 zákona dospěl krajský úřad k závěru, že 

při splnění výše uvedených požadavků požadovaných správními úřady   v jednotlivých vyjádřeních  a 

za předpokladu naplnění opatření uvedených v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP v dokumentu oznámení  záměr „Rekonstrukce a 

dostavba NISACENTER v Liberci“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 93/2004 Sb.   

 

Z požadavků uplatněných dotčenými správními úřady upozorňuje zejména na: 
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- plán organizace výstavby, který bude obsahovat opatření k zamezení znečištění pozemních 

komunikací    

- v rámci stavebního řízení předložení aktualizované hlukové studie s případnými návrhy   

protihlukových opatření 

- posouzení křižovatky přístupové komunikace s ul. České Mládeže a opatření vzešlá z tohoto 

posouzení budou řešena  v souběhu se stavebním řízením Rekonstrukce Nisacenter v Liberci. 

Případné úpravy a dopravní opatření křižovatky budou realizovány nejpozději do kolaudace 

„Rekonstrukce a přístavby Nisacenter v Liberci“ 

-  se vzniklým odpadem (tedy i s nebezpečnými odpady – asfaltová směs, výkopovou zeminou)  bude 

důsledně nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  v platném znění a v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství Libereckého kraje 

- o vydání povolení ke změně stavby stávajícího spalovacího stacionárního zdroje znečišťování 

ovzduší požádá investor s potřebnými doklady (rozptylová studie a odborný posudek)  Krajský úřad 

Libereckého kraje   

 

      

 

 

  Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ing. Jaroslava Janečková 

                                                                          vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství 

                                                                                              a životního prostředí  

 

 

Příloha  

doručená vyjádření             

                                            


