
Oznámení ve smyslu § 6 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění  
(o posuzování vlivů na životní prostředí) pro záměr: 

 

Rekonstrukce a dostavba NISACENTER Liberec 

KOMUNIKAČNÍ PŘIPOJENÍ 2 a PARKOVIŠTĚ 

 
 

Oznamovatel: 

Obchodní firma Investorsko – inženýrská, a.s. 

IČO 250 47 183 

Sídlo Gorkého 658/15, 460 01  Liberec 

Oprávněný zástupce oznamovatele 
 Ing. Vladimír Špůr 
 724 253 504 

Investor:  NISA – obchodní společnost s.r.o., Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2 

Projektanti: ATELIER 8000, spol. s.r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice 
 VALBEK, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

zahájení prací  03/2007 

ukončení prací  12/2007 

 

Výčet dotčených územně samosprávních celků: 

Kraj: Liberecký 

Obec: Liberec 

Katastrální území: Doubí u Liberce, Rochlice 



 

Oznamovaný investiční záměr podléhá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v 
platném znění procesu zjišťovacího řízení a to v kategorii II., bodu 10.6.: průmyslové zóny a 
obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2, areály parkovišť 
nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2. Příslušným orgánem pro oznamovaný záměr je 
Krajský úřad Libereckého kraje. 

Oblast plánované výstavby se nachází v Liberci-Doubí a jeho umístění je v souladu 
z územním plánem města Liberec a vymezením jeho funkčních ploch . 

Rozsah a funkce stavby 

Předkládaný investiční záměr představuje výstavbu parkovací plochy o kapacitě 517 
parkovacích stání. Součástí předkládaného záměru je i výstavba komunikačního připojení ve 
formě kruhové křižovatky na komunikaci České mládeže s napojením na řešené parkoviště. 
Tato okružní křižovatka má zajistit plynulost příjezdů a odjezdů vozidel zákazníků areálu 
Nisacenter. 

Vlastní prostor navrženého parkoviště a příjezdové komunikace je situován na 
dosud zatravněných pozemcích západně od současného obchodního areálu, vedle 
současného hlavního parkoviště Nisacentra. 

Charakter záměru představuje výstavbu parkovací plochy jako náhrady za úbytek 
parkovacích stání v objektech areálu vlastního obchodního a společenského centra (OSC) - 
v souvislosti se změnou projektu Rekonstrukce a dostavba Nisacenter v Liberci ze srpna 
2005. Současně je řešeno nové dopravní připojení areálu na ulici České mládeže novou 
komunikací a kruhovým objezdem. Tímto bude vedena do obchodně společenského centra i 
veřejná autobusová doprava (MHD). 

Vlivy na životní prostředí 

Při zpracování tohoto Oznámení byl největší důraz kladen na vyhodnocení 
znečištění ovzduší a hluku, které dle charakteru poskytovaných služeb životní prostředí 
ovlivní nejvíce a to z dopravy. Proto byly zpracovány Hluková a Rozptylová studie 
k modelování intenzity těchto vlivů v okolí záměru.  



Úroveň znečištění ovzduší 

Nově budované parkoviště nepředstavuje nárůst parkovacích míst proti projektu 
Rekonstrukce a dostavba Nisacenter, oznamovaný v r. 2005 a tedy se ani nenavyšuje imisní 
příspěvek látek ze spalovacích motorů automobilů, znečišťujících ovzduší. (Dochází pouze 
k přesunu parkovacích míst v důsledku změny hlavního projektu přestavby OSC). 
Koncentrace těchto látek z plochy parkoviště budou výrazně pod hodnotami příslušných 
imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu. 

Hlukové zatížení území 

Hluk, vyvolaný provozem samotného nového parkoviště neovlivní hlukovou situaci 
u nejbližších obytných domů natolik, aby došlo k překročení nejvyšších přípustných limitů, 
stanovených právními předpisy pro hluk na hranici obytné zóny. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí 

Ostatní vlivy, jako je ztráta přírodních hodnot, vliv na krajinu, narušení ekologické 
stability území, horninové prostředí a vody jsou nízké a přijatelné. S vlastní půdou z 
pozemků, dosud vedených v evidenci zemědělského půdního fondu, bude naloženo jako se 
zemědělsky využitelným substrátem v souladu s právními předpisy na ochranu půd.  

 

V Oznámení je dokumentován a hodnocen stav životního prostředí v lokalitě 
předkládaného záměru a vlivy stavby a provozu parkoviště a přístupové komunikace na 
jednotlivé složky životního prostředí. Z projektovaných stavebně - konstrukčních parametrů 
stavby, a způsobu jejího využívaní, tj. parkování osobních aut spolu s předpokládaným 
stupněm  intenzity dopravy vyplývá, že vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí, 
zdraví a faktory pohody lidí budou v místě záměru přijatelné. 

 


