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Čj.: KUJCK 34845/2013 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 28888/2013/pela  

 datum:  25.06.2013 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

         

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 
 
Název:  „Obchodní centrum Strakonice“ 

I.  Kapacita a charakter zám ěru:  

Záměrem je stavba dvoupodlažního obchodního centra o zastavěné ploše 1 937 m2 s celkovou užitnou plochou 
3 472 m2 (užitná plocha 1 NP 1675 m2, užitná plocha 2 NP 1797 m2) ve Strakonicích ve stávající obchodní zóně na 
západním okraji města. Stávající prodejna koberců BRENO ve vlastnictví investora bude podrobena demolici. Nový 
objekt bude sloužit k maloobchodnímu prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, sportovních potřeb, drogerie, prodeji 
koberců apod. Dále se předpokládá zajištění služeb typu bankovnictví, kadeřnictví, malé občerstvení apod. Objekt 
bude mít montovaný železobetonový skelet, s nosnou konstrukcí se sloupy a předpjatými stropními panely. 
Obvodový plášť bude z prefabrikovaných panelů se zateplením a omítkou. Objekt bude ve 2. NP navazovat na 
stávající obchodní centrum. Součástí záměru bude vybudování nových opěrných zdí místo stávajících dotčených 
stavbou a rekonstrukce stávajícího parkoviště a výstavba nových parkovacích míst. Celkem budou místa pro 315 
aut. Budou provedeny přeložky některých sítí a trafostanice a vybudovány nové přípojky. Potřebné teplo bude 
přiváděno parovodem. Splaškové a dešťové odpadní vody budou odváděny gravitační kanalizací do venkovních 
šachet. Po spojení do jednotné kanalizace dojde k připojení dešťových vod z parkoviště a poté k napojení do 
stávající městské sítě. Správce kanalizace je informován o způsobu připojení.  

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  

              obec:  Strakonice 

       kat. území: Strakonice 

Oznamovatel:  Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266 , 431 011 Otvice, I Č: 1618892 

Zpracovatel oznámení:  Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 

II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Obchodní centrum Strakonice“ doručena celkem 3 vyjádření (Česká 
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí). Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice (ČIŽP) nepožaduje další 
posuzování záměru, ale pro další řízení upozorňuje na sjednocení terminologie nakládání s odpady dle znění 
příslušného zákona a vyhlášek a požaduje provedení náhradní výsadby jako kompenzaci za pokácené dřeviny 

Požadavek náhradní výsadby je zahrnut do podmínek závěru zjišťovacího řízení.   

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  (KHS) nepožaduje další posuzování záměru.  

Městský ú řad Strakonice, odbor životního prost ředí nepožaduje další posuzování záměru. Požaduje předložit 
plán ozelenění areálu a doporučuje konzultaci. Dále požaduje uvedení druhu pozemku v katastru nemovitostí do 
souladu se stavem užívání. Změnu druhu pozemku je nutno projednat se stavebním úřadem.  

Připomínky jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Kumulace s ostatními záměry v okolí je sice pravděpodobná, neboť v těsné blízkosti se nachází obdobný areál 
s podobnými službami, avšak podstatné ovlivnění okolního životní prostředí a veřejného zdraví se nepředpokládá. 
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Největší negativní působení bude vznikající hluk z dopravy, případně z provozu ventilátorů a z klimatizace. 
Záměrem dotčené území není součástí zvláště chráněného území ani přírodního parku. Voda z atmosférických 
srážek nebude zasakována nebo zadržována, ale bude s vědomím správce městské kanalizační sítě odváděna 
jednotnou kanalizací. 

III. Závěr: 
Záměr „Obchodní centrum Strakonice“  naplňuje dikci 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)) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – 
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr 

„Obchodní centrum Strakonice“ 
n e m á  významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e  proto posuzován podle zákona 
za následujících podmínek, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení: 

Před výstavbou:  
Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na stávající obydlenou 
zástavbu a dopravní provoz na přilehlých komunikacích. 

Druh dotčených pozemků v katastru nemovitostí bude uveden do souladu se stavem užívání. Změna druhu 
pozemku bude projednána se stavebním úřadem. 

Součástí projektu bude plán ozelenění areálu a náhradní výsadba.  

Při výstavb ě:  
Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude 
prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů. 

Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby. 

 

Odůvodn ění: 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 
k oznámení celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí). Veřejnost se 
k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné 
připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by 
zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, 
vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení. Další posuzování 
není nutné. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,                                                  
zemědělství a lesnictví                                                        
 
 
 
Přílohy: Došlá vyjádření: 

1)  Vyjádření Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 17. 6. 2013 
2)  Vyjádření Krajská hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 13. 6. 2013  
3)  Vyjádření Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí ze dne 14. 6. 2013  



Vaše ZN.: KUJCK 28899/2013/OZZL 28888/2013/pela 
Ze dne: 29.5.2013 
 
Naše zn: IŽP/42/IPP/1308078.001/13/CDV 

Vy izuje: Ing. Dušan Vysloužil 
Tel.: 386 109 121 
E-mail: vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz 
DS: v3cdzr7 
datum: 17.6.2013 

   

 

Oblastní inspektorát eské Bud jovice 
U Výstavišt  16, Post Box 32, 370 21 eské Bud jovice 
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz 
I : 41 69 32 05, www.cizp.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Stanovisko IŽP k vliv m zám ru „Obchodní centrum Strakonice“. 

Dne 31.5.2013 bylo oblastnímu inspektorátu IŽP v eských Bud jovicích doru eno oznámení 
zám ru „Obchodní centrum Strakonice“. Oznamovatelem je spole nost SALLEROVA VÝSTAV-
BA s.r.o. 

Zám rem investora je výstavba obchodního centra, jehož realizace je navrhována na okraji m sta 
Strakonice v obchodní zón , vpravo od silnice hlavní t ídy I/22 (Katovická ulice). Bude se jednat o 
samostatný objekt, který bude vizuáln  navazovat na stávající obchodní centrum a nebude p evyšo-
vat stávající budovy. V míst  plánované výstavby je v sou asné dob  vystaven jiný objekt, který je 
ve vlastnictví investora zám ru. Tento objekt bude demolován. V rámci výstavby bude také p emís-
t na stávající trafostanice E.ON. a budou provedeny p eložky inženýrských sítí. Zastav ná plocha 
zám ru bude 1 937 m2. Zárove  budou vytvo ena nová parkovací stání v celkovém po tu 73 míst. 

Ochrana p írody 

Realizací zám ru nebudou dot ena území zvlášt  chrán ných ástí p írody ani jejich ochranných 
pásem. Dále nebudou dot eny prvky ÚSES ani významné krajinné prvky. Nedojde k ovlivn ní prv-
k  soustavy NATURA 2000 ani ke zm n  krajinného rázu. P edm tná lokalita je siln  antropogen-
n  ovlivn ná, nedojde k záboru zem d lského p dního fondu. 

B hem realizace zám ru dojde k pokácení 5 ks javor  mlé  a 1 ks borovice lesní s obvodem kmene 
cca 40 cm, následn  bude provedena nová výsadba, která nahradí pokácenou zele . Zám r p ístavby 
obchodního centra je v souladu s územním plánem m sta Strakonice. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zám r, který bude situovaný v lokalit , kde již je vybudována ob-
chodní zóna, nemá IŽP k oznámení zám ru z pohledu zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a 
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  žádné p ipomínky. Pouze požaduje provedení náhradní vý-
sadby jako kompenzaci za pokácené d eviny. 

Ochrana ovzduší 

Prostory objekt  budou v trané vzduchotechnikou a klimatiza ními jednotkami. Pokud klimatiza ní 
za ízení budou využívat jako chladivo F-plyny nebo regulované látky, budou provozovatelé t chto 
za ízení povinni dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona . 73/2012 Sb. o látkách, které poško-
zují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Tyto povinnosti se rovn ž vztahují 
na provozovatele chladicích za ízení s náplní chladiva v tší než 3 kg. 

Krajský ú ad-Jiho eský kraj 
Odbor životního prost edí, 
zem d lství a lesnictví 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 06 eské Bud jovice 
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Objekty budou vytáp ny teplovzdušn , teplonosným mediem bude pára z parovodu vedená do vý-
m níkové stanice. 

V pr b hu realizace stavebních prací a terénních úprav dojde k zatížení dané lokality emisemi zne-
iš ujících látek, jednak p i provád ní bouracích prací (jeden objekt), zemních a stavebních prací 

(TZL) a jednak provozem stavebních mechanizm  a nákladních automobil  (CO, NOx, VOC, ben-
zen). Toto zatížení bylo zhodnoceno jako únosné pro tuto lokalitu. 

Emise uvol ované dopravou (osobní automobily, malé nákladní automobily) se proti sou asnému 
stavu lehce zvýší. Lze p edpokládat, že pro danou lokalitu, která je využívána jako nákupní areál, 
bude toto zatížení únosné. 

Ochrana vod 

Objekty budou zásobeny vodou z ve ejného vodovodu a odpadní vody budou vypoušt ny do ve ej-
né kanalizace. 

Realizací p edloženého zám ru nedojde k ovlivn ní vodních pom r  v uvedené lokalit . 

Odpadové hospodá ství 

Oznámení se zabývá z hlediska nakládání s odpady p edevším fází demolice a výstavby, po uvedení 
do provozu není p edpoklad výrazného vzniku odpad . Je uveden tabulkový vý et p edpokládaných 
odpad  spolu s p íslušnou kategorií (v textu "specifikace") a katalogovým íslem (v textu "kód") 
dle vyhlášky . 383/2001 Sb. Rovn ž je uvedeno odhadem vznikající množství. Odpady budou 
shromaž ovány odd len  a následn  budou odvezeny dle smluvních vztah  s jednotlivými dodava-
teli. Nebezpe né odpady budou shromaž ovány v plastových nádobách v PE pytlích s ádným 
ozna ením. Dodavatel stavby jako p vodce odpad  povede rovn ž evidenci odpad , která bude 
doložena p i kolaudaci stavby. 

Odpady vznikající za provozu budou všechny p edávány oprávn né osob . 

Z hlediska zákona o odpadech nemá IŽP ke zp sobu nakládání s odpady tak, jak je uveden v p ed-
loženém oznámení, žádné p ipomínky. Pro další ízení doporu uje sjednotit terminologii nakládání 
s odpady dle zn ní p íslušného zákona a vyhlášek tak, aby nedocházelo k chybné interpretaci a veš-
keré doklady na sebe navazovaly shodnými pojmy (specifikace = kategorie odpadu; kód odpadu = 
katalogové íslo odpadu; charakteristika odpadu = název druhu odpadu; A = AN3 - p edání vlastní-
ho odpadu jiné oprávn né osob ). 

Otisk razítka 

Ing. Vladimír Jirá ek 
editel oblastního inspektorátu 

Ing. 

Vladimír 

Jirá ek

Digitally signed by Ing. Vladimír 

Jirá ek 

DN: c=CZ, o= eská inspekce 

životního prost edí [I  

41693205], ou=CIZP - OI eské 

Bud jovice, ou=6076, cn=Ing. 

Vladimír Jirá ek, 

serialNumber=P272038, 

title= editel oblastního 

inspektorátu 

Date: 2013.06.17 10:04:56 +02'00'
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