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Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

           
 

                                                                                                                            Rozdělovník 

 

 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                             NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/LINKA                        V  LIBERCI   DNE  

                              ORVZŽP/909/2008 

KULK/47240/2008 

Ing. Römišová/498 11. srpna 2008 

   

 

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:  Obchodní centrum NISA JIH 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Výstavba nového obchodního centra se dvěmi prodejními bloky – 

hobby market a prodejna nábytku se skladem. Celková zastavěná plocha bude 14 526 m
2
, celkové 

zpevněné plochy budou 13842 m
2
 a celková plocha dotčená záměrem je 30 037 m

2
. Vytápění centra 

bude pomocí čtyř plynových kotlů s celkovým výkonem 1,82 MW. Součástí záměru je stavba 

parkoviště s kapacitou 319 parkovacích míst. 

 

Charakter záměru: Záměr  je  zařaditelný   do  přílohy  č. 1 zákona,  kategorie  II,  pod  bodem 10.6  

„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m
2
 

zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 

stavbu“ a dále jako podlimitní naplňuje dikci bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém 

tepelném výkonu od 50 do 200 MW“ přílohy č. 1, kategorie II cit. zákona.   

 

Umístění: kraj:  Liberecký kraj  

                  obec:               Liberec                 

                kat. území:      Rochlice u Liberce, Doubí u Liberce 

                        p.p.č.:              484/2, 327/3, 327/4, 484/9, 484/7 

                         

Zahájení:          09/2008 

Ukončení:         02/2009 

 

Oznamovatel:  Investorsko inženýrská a.s.  

                         Gorkého 658/15 

                         460 01  Liberec  

                         IČ: 25047183 
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Zjišťovací řízení bylo provedeno dle § 7 zákona, 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 cit. zákonu dospěl příslušný úřad 

k závěru, že při splnění požadavků uplatněných dotčenými 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 životní prostředí v dokumentu 

oznámení,  záměr: 

 

„Obchodní centrum NISA JIH“ 

 

nemá významný vliv na životní prostředí  a nebude posuzován podle citovaného zákona. 

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

jen „ krajský úřad“) v rámci zjišťovacího řízení obdržel věcné připomínky k záměru od Krajského 

úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který nepředpokládá 

vlivy na kulturní památky ani na národní kulturní památky. Připomíná, že stavebníci mají povinnost 

oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České 

republiky. Odbor územního plánování a stavebního řádu z hlediska Zásad územního rozvoje LK 

(ZUR LK) upozorňuje na nutnost respektovat záměr modernizace železničního spojení Praha – 

Turnov – Liberec – Frýdlant – Zawidów, který návrh ZUR LK přebírá z platné PUR (odst. 105 – 

koridor KD1). Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů upozorňuje na nehospodárnost 

zamýšlených objektů z hlediska spotřeb energií a požaduje možnosti využití kombinované výroby 

elektřiny a tepla, tepelných čerpadel či solárního ohřevu TUV v energetickém hospodářství budov. 

Odbor dopravy má připomínky k dopravní intenzitě a jejímu hodnocení v „Oznámení“, Rozptylové 

studii a Hlukové studii pro Obchodní centrum NISA JIH. Uvádí, že je nutné počítat i s vlivem 

dopravní intenzity na ulici České mládeže a železniční dopravy na trati 030 pokud jsou v rozptylové 

a hlukové studii uvedeny i referenční body 3, 4, 5 a doporučuje doplnit údaje o dopravním zatížení 

uvedených komunikacích a na základě získaných údajů vyhodnotit jejich vliv na životní prostředí 

dle použité metodiky. Dále uvádí, že je nutné počítat i s dopravní intenzitou z přístupové 

komunikace procházející kolem OC Nisa Jih, a také požaduje do projektu doplnit zastávky MHD. 

Krajský úřad uvádí, že Rozptylová a Hluková studie byly zpracovány autorizovanou osobou  

RNDr. Novákem s osvědčením o autorizaci č. 1568a/740/06/DK a ze závěrů vyplývá, že vzhledem 

k umístění záměru by nemělo docházet k nežádoucímu imisnímu a hlukovému zatížení okolí. Cílem 

rozptylové studie je zjistit situaci po realizaci záměru a poskytnout tak podklad pro prvotní odhad 

přijatelnosti umístění zdroje v navrhované lokalitě. V rámci rozptylové studie se vypočítává 

příspěvek navrhované aktivity ke znečištění ovzduší v okolí. Výše imisního příspěvku 

znečišťujících látek je tak nízká, že přepracování rozptylové studie včetně dopravy na ulici České 

mládeže a železniční trati by nemělo významný vliv na výsledky rozptylové studie. Předmětem 

hlukové studie je posouzení a vyhodnocení vlivu zdrojů hluku generovaného provozem mobilních  

a stacionárních zdrojů na stav akustické situace ve venkovním prostoru v okolí areálu a ovlivněné 

obytné zástavby v nejbližším okolí v denních hodinách. Výsledky rozptylové i hlukové studie jsou 

v souladu s použitou metodikou. Krajský úřad z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na nutnost 

stavebníka doložit v rámci územního řízení příslušnému stavebnímu úřadu závazné stanovisko 

orgánu státní správy ochrany ovzduší (krajský úřad) k umístění stavby uvedených středních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 

upozorňuje na kapitolu B.III.2 Srážkové odpadní vody, kdy se domnívá srážkové vody ze střech  

a zpevněných ploch nemohou být tak trvale znečištěny a charakterizovány jako odpadní vody  

a bude se tak jednat i jiné nakládání s povrchovými vodami, nikoli o vypouštění odpadních vod. 

Příslušné vodoprávní povolení bude vydávat Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, 

nikoliv krajský úřad, jak je uvedeno v kapitole B.I.9. Česká inspekce životního prostředí, OI 
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Liberec, nepožaduje posouzení záměru podle zákona, investora upozorňuje na kácení dřevin, které 

je nutno řešit v souladu s ustanovením § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, upozorňuje na nejasnosti ve způsobu vytápění prodejny nábytku v „Oznámení“, a dále  

požaduje aby opatření uvedená v „Oznámení“ kapitole D.IV.  byla zahrnuta ve stavebním povolení 

a kontrolována a kapitolu doplňuje o opatření udržování komunikací v čistém stavu.  Krajská 

hygienická stanice Libereckého kraje nenavrhuje posuzovat záměr jako záměr podléhající zákonu  

č. 100/2001 Sb., požaduje však v řízení dle stavebního zákona předložit organizační plán výstavby  

a upřesnit protihluková opatření, která budou uplatněna během výstavby. K záměru se dále 

vyjádřily následující úřady -  Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, Statutární město 

Liberec a Krajský úřad LK,odbor zdravotnictví a ve vyjádřeních nepožadují posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí a k záměru nemají žádné připomínky. Veřejnost se  k záměru v zákonné 

lhůtě nevyjádřila. 

 

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  nemá 

významný vliv  na životní  prostředí.  

 

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. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření. 

 
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek)  žádáme ve smyslu § 16 odst. 
3 písm. a)  zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.  Doba zveřejnění je 
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám  zaslalo písemné 
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce. Se závěrem zjišťovacího řízení se lze 
seznámit na www. eia.cenia.cz/eia kód záměru LBK317 na www.kraj-lbc.cz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ing. Jaroslava Janečková 
                                                                           vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství 

                                                                                                 a životního prostředí  

                                                                                              v.z. RNDr. Jitka Šádková 

 

                                                                                                    

 

 

Příloha: 

2x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel 

Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad 

 

 

www.%20eia.cenia.cz/eia
http://www.kraj-lbc.cz/
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Rozdělovník: ORVZŽP/909/2008 

                        KULK/47240/2008 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením 

 

2. Statutární město Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1                                                                                                                     

       

 

Dotčené správní úřady: 

1. Česká inspekce životního prostředí                                                               

Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 

 

2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

Husova 64, 460 31 Liberec 1                                                                         

 

3. Magistrát města Liberce                                                                                 

Odbor životního prostředí 

nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1     

    

 

Oznamovatel: 

       1.   Investorsko inženýrská a.s.                                                + kopie vyjádření, 2x Oznámení 

             Gorkého 658/15, 460 01  Liberec 

 

 

Na vědomí: 

       1.  MŽP ČR, odbor OPVI,  

            Vršovická 65, 100 10 Praha 10                                                                      

                     

       2.  MŽP, odbor výkonu státní správy V,  

            1. máje 858/26, 460 01 Liberec  

 

       3.  Magistrát města Liberec, Stavební úřad                            + opatření kapitola D IV.Oznámení 

            nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

 

  
 
 

 


