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ÚVOD
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru „Forum Liberec – komerční a kulturní centrum“.
Předmětem oznámení je výstavba polyfunkčního komerčního a kulturního centra v Liberci, která
je plánována v oblasti tzv. Dolního centra na místě současného obchodního domu Tesco, mezi
ulicemi Fügnerova, Blažkova a 1. Máje, mezi Soukenným a Malým náměstím u kulturního domu.
Zpracovatelem návrhu je firma SIA ARCHITECTS s.r.o. a hlavním projektantem Ing. arch.
Radim Kousal. Od firmy SIA ARCHITECTS s.r.o. byly také převzaty veškeré vizualizace
použité v oznámení. Podkladovým materiálem je studie Forum Liberec commercial & cultural
centre, obchodní a kulturní centrum Liberec zpracovaná firmou AM Development Czech
Republic v roce 2004.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o. Liberec, oprávněnou osobou podle zákona
č. 100/2001 Sb. je RNDr. Petr Anděl, CSc.
Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v současném znění podle
přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu 10.6 Skladové
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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ČÁST A

Údaje o oznamovateli
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:

AM development Czech Republic a.s.
tel.: + 420 221 015 911

2. Sídlo firmy: Olivová 4/2096, 110 00 Praha 1

3. Oprávněný zástupce oznamovatele (jméno, bydliště, telefon): Ing. Petr Hoffmann
Olivová 4, 110 00 Praha 1
tel.: 221 015 911
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ČÁST B

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru
B.I.2. Rozsah záměru
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

B.I.1. Název záměru
Forum Liberec – komerční a obchodní centrum

B.I.2. Rozsah záměru
Předmětem oznámení je výstavba polyfunkčního komerčního a obchodního centra, skládajícího
se ze dvou základních částí spojených zastřešenou pasáží o celkové zastavěné ploše 20 500 m 2,
s parkovištěm v rámci objektu s kapacitou 866 stání. Součástí záměru je přestavba stávající
křižovatky mezi současným parkovacím domem a třídou Dr. Milady Horákové na okružní
křižovatku. Umístění záměru v rámci středu města Liberce je patrné z obr. 1.
Stavba je v souladu s územním plánem města Liberce.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Liberecký
Obec: Liberec
Katastrální území: 682 039 Liberec

EVERNIA s.r.o.
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Obr. 1: Umístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je novostavbou centra komerčního a kulturního charakteru, které bude realizované (i) na
ploše současného parkoviště mezi obchodním domem Tesco a terminálem MHD a (ii) v místě
současného obchodního domu Tesco, který bude v rámci akce demolován. Návrhem, designem a
provedením bude mít Forum Liberec charakter moderního městského centra odpovídajícího
současným evropským standardům. Rozvržení funkčních ploch budoucího areálu je patrné z obr.
2 - 3. Bližší představu o celkovém řešení podávají vizualizace na obr. 6 – 8.

EVERNIA s.r.o.
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Souběžnou akcí, která je ale součástí tohoto záměru, je již zmíněná přestavba stávající křižovatky
u parkovacího domu na tř. Dr. M. Horákové na kruhovou křižovatku, čímž dojde k odstranění již
dnes nevyhovujícího levého odbočení.
Přestavba křižovatky. V rámci záměru je navržena přestavba stávající křižovatky u parkovacího
domu a plochy nádraží MHD na malou okružní křižovatku stejných parametrů jako má stávající
okružní křižovatka ulic Dr. M. Horákové, Na pláni a Na Perštýně. Jedná se o přestavbu
křižovatky na stávající ploše, která odstraní nevyhovující levá odbočení. Plocha nádraží MHD je
napojena samostatným ramenem přímo do křižovatky. Příjezd do navrhované zástavby pro
osobní vozidla a zásobování je po upravené Blažkově a Náchodské ulici, které jsou napojeny
samostatným ramenem do okružní křižovatky. Výjezd z Náchodské ulice do ulice Dr. M.
Horákové ve směru do Rochlic bude zaslepen.
Do stávajícího parkovacího domu bude vjezd z upravené Blažkovy ulice a je možné upravit
druhý vjezd přímo z ulice Dr. M. Horákové ze směru od okružních křižovatek a výjezd ve směru
na Rochlice.
Možnost kumulace s jinými záměry současné době není známa.

EVERNIA s.r.o.
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Obr. 2: Rozvržení funkčních ploch centra Forum Liberec (Varianta 1)

Obr. 3: Rozvržení funkčních ploch centra Forum Liberec (Varianta 2)
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Strana 12

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

B.I.5.

Zdůvodnění potřeby
zvažovaných variant

záměru

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru
Jedná se o stavbu kulturně obchodního centra v Liberci a v souvislosti s tím také přestavbu
stávající křižovatky u parkovacího domu a plochy nádraží MHD na malou okružní křižovatku.
Změna současného uspořádání tohoto prostoru je vyvolána několika skutečnostmi:
•

Výstavba nové části města na uvolněných atraktivních stavebních plochách a humanizace
městského prostoru před terminálem městské hromadné dopravy.

•

Vytvoření polyfunkční části města využívané k bydlení, zaměstnanosti, odpočinku, obchodu a
kulturnímu vyžití.

•

Optimální začlenění stávajících objektů kulturního domu a parkovacího domu do struktury
centra.

•

Zpřístupnění parku u kulturního domu a vznik nových rekreačních ploch zelených teras na
střeše centra

•

Zlepšení dopravní situace vlivem přestavby stávající křižovatky u parkovacího domu a plochy
nádraží MHD, opravy a zesílení stávajícího krytu vozovek, rekonstrukci chodníků, sjednocení
šířkového uspořádání na šířku min. 8,0 m mezi obrubníky a úpravě dopravního značení.

B.I.5.2. Zvažované varianty záměru
Záměr je předkládán ve dvou variantách. První varianta uvažuje s ponecháním objektu č.p. 116,
který je umístěn na ulici Fügnerova za obchodním domem Tesco ve směru k nádraží MHD a
druhá varianta počítá s jeho likvidací a využitím této plochy pro výstavbu obchodních a bytových
jednotek v rámci Dolního centra Liberec. Porovnání obou variant je zřejmé z obr. 4 a 5, na
kterých je vyznačena celková dispozice areálu a z tab. 1 a 2, které charakterizují velikosti ploch
pro jednotlivé účely.

EVERNIA s.r.o.

Strana 13

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

Obr. 4: Rozsah řešeného území ve variantě 1

Obr. 5: Rozsah řešeného území ve variantě 2

EVERNIA s.r.o.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
V suterénu na úrovni -1 je umístěno zásobování, které je napojeno rampou z ulice Blažkovy,
trafostanice, výměníková stanice, strojovny vzduchotechniky a sprinklerů a skladové zázemí
obchodních jednotek.
Přízemí na úrovni +0 má dva vstupy (ze Soukenného náměstí a ze směru od Krajského úřadu) z
ulice Náchodské do zastřešené prosklené obchodní ulice, která vede v historické stopě zaniklé
ulice. Třetí vstup do nového obchodního a kulturního centra Forum Liberec je z ulice Jánské.
Třípodlažní prostor kryté obchodní ulice a dvě dvojice dvoupodlažních obchodních pasáží dělí
objekt obchodního a kulturního centra Forum Liberec na šest samostatných "budov", které mají
různý tvar a rozdílný charakter fasád. Obchodní ulice s alejí stromů a pasáže jsou lemovány
značkovými obchody různých velikostí, kavárnami a relaxačními prostory s lavičkami,
fontánami a sanitárním vybavením pro návštěvníky. Podél ulice Blažkova je umístěna spodní část
hypermarketu Tesco. Další obchody, kavárny, restaurace a služby jsou přístupny z ulice
Fũgnerovy, Jánské a Náchodské , z prostoru Soukenného náměstí a z prostoru "malého" náměstí
před kulturním domem.
Schodištěm, eskalátory nebo výtahem se dostaneme do prvního patra na úroveň +1, které je
podobné jako přízemí. Čtvrtý vstup do prvního patra je z úrovně terminálu MHD od stanice
Jablonecké tramvaje. Vedle vstupu je umístěn hypermarket Tesco s 28 pokladnami obrácenými
do prostorné pasáže. Zásobování hypermarketu a obchodních jednotek na úrovni +1 je přímo z
ulice Blažkovy.
Eskalátory a výtahem vyjedeme do druhého patra na úroveň +2, kde je food court, restaurace,
velká prodejní jednotka a kde jsou rovněž umístěna multikina. Ve východní části se schodištěm a
travelátory dostaneme na střešní terasu, kde je parková úprava relaxační zahrady, dále parkovací
plochy pro nákupy do vozíků a propojení sjízdnými a pochozími rampami se stávajícím
parkovacím domem. Strojovny VZT jsou umístěny v mezipatře sálů multikina a na úrovni +3 nad
zázemím restaurací. Strojovny VZT jsou umístěny v mezipatře sálů multikina a na úrovni +3 nad
zázemím restaurací.
Z prostoru relaxační zahrady jsou přístupné další obchodní jednotky a dvěma vstupy se
dostaneme přímo do food courtu a multikin. Stylová kavárna a restaurace s výhledem do Jánské
ulice a konzumační prostory rychlého občerstvení otočené do prostoru relaxační zahrady jsou
přehledně umístěny okolo eskalátorů a průhledu propojujících se spodním podlažím. Pokladny
multikina umístěné v sousedství eskalátorů a popcorn bar orientovaný do prostoru kryté ulice
uvozují kontrolovaný vstup do foyeru sedmi sálů multikina. Provoz multikina je navržen jako
jednosměrný, východ ze sálů a nouzový únik je koridorem předsazené prosklené fasády, která
slouží zároveň jako mediální stěna pro umístění reklam a bildboardů programů kin a sezónních
reklam obchodního a kulturního centra Forum Liberec.
Z prostoru popcorn baru je možné také vstoupit schodištěm do panoramatické restaurace, která je
umístěná o patro výš na úrovni +3 a ze které je nádherný výhled na panorama Ještědu a na
centrum Liberce. Panoramatická restaurace má samostatný vstup schodištěm a výtahem přímo z
Náchodské ulice.
Do uliční fronty ulice Fũgnerovy jsou v úrovni +3 a +4 umístěny byty, které mají samostatný
přístup schodištěm a výtahem z ulice Fũgnerovy. Na nároží ulice Fũgnerovy a terminálu MHD je
situováno administrativní křídlo s nárožní dominantou v úrovni +5 a +6. Kanceláře
administrativního křídla jsou přístupné samostatnými výtahy a schodištěm z prostoru terminálu
MHD. V tomto křídle je rovněž na úrovni +2 umístěno zázemí a strojovny VZT hypermarketu.
B.I.6.1 Základní charakteristiky stavby
Druh stavby: výstavba komerčního a obchodního centra Forum Liberec.
EVERNIA s.r.o.
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Tab. 1: Rozdělení ploch (m2) – varianta 1
patro -1 patro 0
-4,500 +-0,000
byty
terasy

0

0

patro 1 patro 2 patro 3 patro 4 patro 5 patro 6 patro 7
+5,500 +11,500 +15,000 +18,500 +21,500 +25,000 +28,500

celkem

0

0

594

594

0

0

0

1188

0

0

0

3120

239

239

0

0

0

3598

chodby

436

111

258

94

62

62

0

0

0

1023

schodiště a výtahy

123

508

733

480

331

226

115

115

115

2746

kanceláře

0

0

51

0

0

859

859

859

859

3487

restaurace

0

362

577

714

0

950

0

0

0

2603

obslužná zařizení restaurace

0

75

0

93

0

0

0

0

0

168

jídelna

0

0

0

1530

0

0

0

0

0

1530

distribuce obchodů

0

2740

3079

119

0

0

0

0

0

5938

obchodní jednotky do 100 m2

0

1690

1144

0

0

0

0

0

0

2834

obchodní jednotky <100 ;200>m2

0

4027

1665

483

0

0

0

0

0

6175

obchodní jednotky <200 ;400>m2

0

1774

687

0

0

0

0

0

0

2461

obchodní jednotky <400 ;800>m2

0

0

1021

407

0

0

0

0

0

1428

obchody >800 m2

0

3220

4637

1842

0

0

0

0

0

9699

TESCO

0

3991

4288

0

0

0

0

0

0

8279

kino

0

0

0

2995

0

0

0

0

0

2995

obslužná zařizení kina

0

0

0

65

571

0

0

0

0

636

wc

0

199

114

114

0

0

0

0

0

427

parkoviště

0

0

0

6048

6431

0

0

0

0

12479

technické plochy

1189

61

0

0

0

0

0

0

0

1250

sklady

2657

0

0

0

0

0

0

0

0

2657

nakládací prostory

1039

0

0

0

0

0

0

0

0

1039

patro 1 patro 2 patro 3 patro 4 patro 5 patro 6 patro 7
+5,500 +11,500 +15,000 +18,500 +21,500 +25,000 +28,500

celkem

Tab. 2: Rozdělení ploch (m2) – varianta 2
patro -1 patro 0
-4,500 +-0,000
byty
terasy

0

0

0

0

920

920

0

0

0

1840

0

0

0

3365

379

379

0

0

0

4123

chodby

436

111

282

94

98

98

0

0

0

1119

schodiště a výtahy

123

562

780

534

385

280

115

115

115

3009

kanceláře

0

0

51

0

0

859

859

859

859

3487

restaurace

0

362

577

714

0

950

0

0

0

2603

obslužný servis restaurace

0

75

0

93

0

0

0

0

0

168

jídelna

0

0

0

1530

0

0

0

0

0

1530

distribuce obchodů

0

3194

3568

119

0

0

0

0

0

6881

obchodní jednotky do 100 m2

0

1786

1668

0

0

0

0

0

0

3454

obchodní jednotky <100 ;200>m2

0

4302

2216

0

0

0

0

0

0

6518

obchodní jednotky <200 ;400>m2

0

2031

450

546

0

0

0

0

0

3027

obchodní jednotky <400 ;800>m2

0

0

517

845

0

0

0

0

0

1362

obchody >800 m2

0

3220

4637

1842

0

0

0

0

0

9699

TESCO

0

3991

4288

0

0

0

0

0

0

8279

kino

0

0

0

2995

0

0

0

0

0

2995

obslužný servis kina

0

0

0

65

571

0

0

0

0

636

wc

0

199

114

114

0

0

0

0

0

427

parkoviště

0

0

0

6048

6431

0

0

0

0

12479

1189

107

0

0

0

0

0

0

0

1296

sklady

2657

0

0

0

0

0

0

0

0

2657

nakládací prostory

1039

0

0

0

0

0

0

0

0

1039

technické plochy

Tabulky zpracoval: SIA ARCHITECTS s.r.o., v Liberci, 20.12.2004
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení: 2006
Ukončení: 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj: Liberecký
obec: město Liberec
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B.II. Ú DAJE O VSTUPECH
B.II.1. Zábor půdy
B.II.2. Odběr a spotřeba vody
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.1. Zábor půdy
Celková rozloha zastavěné plochy posuzovaného záměru je 20 500 m2. V souvislosti s realizací
záměru nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. Jedná se o území v centru města, které
spadá do kategorie zastavěných ploch a půd ostatních.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Forum Liberec bude napojeno na veřejný vodovod. Vlastní řešené území spadá do I. tlakového
pásma vodovodní sítě města. I. tlakové pásmo je zásobeno z vodojemu Králův Háj 3300 m3 a
Ruprechtice 8000 m3 s kótami hladin 427,8/422,8 m.n.m. Přes nově zastavované území prochází
vodovod DN 100 v trase původní Blažkovi ulice. Dále v prostoru mezi KD a OD TESCO
vodovod DN 300. Základní odhad spotřeby vody je uveden v tabulce č. 3. Hodnoty budou dále
upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
Z důvodů výstavby budou stávající řady přeloženy do nových komunikací, tak aby jejich trasy
byly v souladu s novou zástavbou a nebyl narušen systém zásobení vodou Liberce. U přeložky
vodovodu v ul. Blažkovi bude zvětšena dimenze tak aby vyhovovala požadavkům nové zástavby.
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m od DN 500 a 2,5 m
nad DN 500 od vnějšího okraje potrubí horizontálně na obě strany. V zastavěném uzemí je však
bezpodmínečně nutné zajistit přístup na pozemky přes které je veden vodovod, aby mohla být
zajištěna údržba a případné opravy. Při souběhu a křížení jednotlivých inženýrských sítí je nutno
dodržet vzdálenosti předepsané v ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Tab. 3: Bilance spotřeby vody
Charakteristika
Průměrná denní spotřeba vody
Max. denní spotřeba vody
Max. hodinová spotřeba vody
Roční spotřeba vody
Potřeba požární vody
Max. hodinová spotřeba vody
Průměrná hodinové spotřeba vody

Jednotky
l/den
l/den
l/sec
m3/rok
l/sec
m3/hod
m3/hod

Množství
216 300
324 400
7,5
73 425
7
27
9

Tato spotřeba bude bez problémů pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. Nebude
vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody. Během provozu centra nebude potřeba žádná
technologická voda.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Stavební suroviny
Při výstavbě centra budou potřeba stavební materiály a pohonné hmoty a mazadla pro stavební
mechanismy a nákladní automobily. Jejich kvalitativní a kvantitativní bilance není v této fázi
projektu k dispozici. Z hlediska vlivů na životní prostředí je spotřeba materiálů důležitá
především z následujících hledisek:
(1) kontaminace prostředí – zda nejsou využívány suroviny nebo materiály, které mohou
způsobit negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Analogicky s obdobnými
stavbami lze konstatovat, že budou využívány běžné stavební materiály (beton, cihly, ocel,
keramika, sklo, hliník aj.), jejichž nezávadnost musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena
v kolaudačním řízení. Jedná se o standardní záležitost, které v této fázi přípravy není třeba
věnovat zvláštní pozornost. Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a
nákladní automobily bude věcí dodavatele stavby. Při případném přečerpávání pohonných hmot
nebo mazadel přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku
pohonných hmot do prostředí.
(2) nepřímé vlivy – zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu nových lomů pro těžbu
nebo nových provozů pro výrobu stavebních materiálů. Lze konstatovat, že materiály na stavbu
budou dodávány z běžné obchodní sítě a výstavba nevyvolá nutnost zřizování nových výrobních
kapacit nebo nových lomů pro těžbu surovin.
(3) přepravní nároky – přeprava materiálů bude probíhat po veřejné železniční a silniční síti a
bude upřesněna v rámci Plánu organizace výstavby.
Provozní suroviny
Provoz obchodního centra bude vyžadovat určité materiály. Bude to zejména zboží, které se bude
v objektu prodávat. V současné fázi přípravy záměru není známé, kdo bude prodejní prostory
využívat. To je situace v současné době obvyklá, pronájem prodejních prostor zajišťuje
provozovatel během výstavby objektu, případně až po dokončení. Stavební a technické řešení pak
určuje sortiment, který je možné v nabízených prostorech prodávat (nebo lépe řečeno vylučuje
prodej zboží, pro které nabízené prostory nesplňují příslušné požadavky). Stavební řešení
posuzovaného objektu bude standardní, z toho a ze zkušeností s podobnými objekty vyplývá
očekávaný sortiment prodávaného zboží: potraviny, spotřební elektronika, drogistické zboží,
obuv, oděvy, hračky, sportovní potřeby, sklo, porcelán, dárkové předměty atd. Vyloučen bude
prodej zboží, které vyžaduje speciální stavební nebo technické řešení prodejních prostorů, např.
velkoobjemová chemie. Dále nelze předpokládat prodej např. některých stavebních materiálů,
paliv atd.
Energetika – zásobování teplem
Primárním zdrojem tepla je pro celou oblast systém centrálního zásobování teplem (dále CZT)
z Teplárny Liberec.
V současné době vede poblíž dotčeného území páteřní parní potrubí DN 500 a 600 mm. To vede
nad korytem řeky Nisy na ocelových konstrukcích. Na dotčené území parovod vstupuje
odbočkou, která vede do šachty umístěné mezi objektem Správy CHKO a kulturním domem.
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Z této šachty jsou napojeny objekty kulturního domu a obchodního domu. Další parní rozvod
vede za objektem krajského úřadu a VÚTS, kde jsou výměníkové stanice.
Co se týče teplovodních rozvodů nejsou v dotčeném území žádné významné teplovodní rozvody
CZT zastoupeny. Veškeré rozvody jsou po jednotlivých objektech. Z hlediska urbanismu nejsou
podstatné. Na CZT je napojena většina objektů v řešeném území a nejbližším okolí.
Z hlediska budoucího stavu se předpokládá následující řešení. Elektrická energie je použitelná
pouze ojediněle vzhledem k omezeným výkonovým rezervám. Před přímotopnou elektřinou je
vhodné upřednostňovat tepelná čerpadla a akumulační elektřinu. Řešené území je zájmovým
územím systému CZT a do území je již přiveden dostatečný výkon. Pro centrum města je CZT
jediný reálně použitelný energetický zdroj.
Jednou možností je vybudovat pro dotčené území centrální výměníkovou stanici pára/voda. Z
této stanice budou napojeny teplovodním předizolovaným potrubím ostatní objekty.
V jednotlivých objektech budou objektové předávací stanice voda/voda tlakově nezávislé.
Z páteřního potrubí v korytě řeky bude odbočka do šachty rekonstruována ve stávající trase.
Z této šachty bude napojena nová výměníková stanice, která bude sloužit pro potřeby I. etapy
výstavby. Při II. etapě výstavby bude na tuto novou výměníkovou stanici připojen i kulturní dům,
který má svoji výměníkovou stanici. Všechna nepotřebná parní potrubí budou demontována. Pro
rozvody páry se předpokládá použití vakuovaného potrubního systému v bezkanálovém
provedení. Po trase vedení budou osové kompenzátory nebo se kompenzace bude řešit změnou
trasy.
Centrální výměníkové stanice pára/voda
Území bude zásobovat výměníková stanice. Ta bude umístěna v suterénu. Podlaží těsně nad
výměníkovou stanicí nebude možno využít pro bydlení (hlukové problémy). Výměníková stanice
bude vybavena vstupní sestavou páry s havarijními ventily, stojatými výměníky pára/voda a
kondenzátním hospodářstvím. Na teplovodní části bude expanzní zařízení a oběhová čerpadla.
Maximální teplota výstupní vody bude 110 °C. Výměníkové stanice budou mít prostorové
rezervy pro další rozšiřování systému CZT.
Primérní teplovodní vedení
Z výměníkové stanice budou zásobovány stávající objekty (správa CHKO, kulturní dům,
obchodní dům, parkovací dům, VÚTS a KÚ) a nově budované objekty. Teplovodní primérní
vedení má teplotní spád 110/60 °C. Vedení bude z předizolovaných trubek v bezkanálovém
podzemním provedení. Minimální krytí je pod vozovkou 600 mm. Předizolované trubky jsou
s monitoringem poruch. Dilatace potrubí budou vyřešena změnami směru trasy. V souběhu bude
veden komunikační kabel pro regulaci objektové předávací stanice. Primérní vedení bude
skončeno v objektové předávací stanici.
Objektové předávací stanice (OPS)
V jednotlivých objektech budou instalovány tlakově nezávislé předávací stanice. Umístění
předávacích stanic je v nejnižším podlaží objektu. Instalace takové OPS není legislativně ani
technicky problematická. Předávací stanice budou vybaveny tímto zařízením: měření tepla na
přívodu, deskový výměník pro vytápění a vzduchotechniku, deskový výměník pro ohřev TUV,
oběhová čerpadla, zabezpečovací zařízení, expanzní zařízení a zařízení regulace s komunikací na
dispečink. Teplotní spád topné vody pro vytápění a vzduchotechniku bude 75/55 °C a nižší.
Druhá varianta zásobování teplem je koncepčně stejná jako varianta první, ale s jiným umístěním
centrální výměníkové stanice. Ta bude umístěna v přístavbě SVUT.

EVERNIA s.r.o.

Strana 20

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

Energetika - plynovod
Přímo v řešeném území se nachází pouze zaslepený řad k původnímu objektu v ul. Blažkově.
Ostatní plynovody se nacházejí pouze na okrajích území, jedná se o nízkotlakou síť. Pro potřeby
větších objektů je však nízkotlaká plynovodní síť na vytápění nedostatečná. Vlivem, který
omezuje rozvoj plynofikace v centrální, jsou ekologická hlediska, zejména negativní vliv spalin
na životní prostředí v centru města. Proto je centrální část města určena přednostně pro vytápění
z centrálních zdrojů.
Zejména vzhledem k ekologickým hlediskům a generelu zásobování teplem v centru města, není
navržený rozvoj plynovodní sítě v řešeném území nijak výrazný. V návrhovém období je třeba
počítat s rekonstrukcemi stávajících řadů, které bude nutné přemístit do nových komunikací.
Rekonstrukce bude prováděna postupně dle výstavby jednotlivých ulic a požadavků
provozovatele. S využitím plynu v řešených objektech se počítá pouze pro případné kuchyně
nebo jiné provozy, nikoli pro vytápění.
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána dle energetického zákona 458 Sb. z 28.10.2000. U
středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek rozvádějících plyn v zastavěné části obce je
stanoveno ochranné pásmo 1,0 m na obě strany od půdorysu vedení.
Elektro - silnoproud
Rozvody VN jsou vedeny zdvojeným kabelovým vedením 10 kV z rozvodny VVN/VN. Teplárna
vstupuje na území dolního centra z jihozápadu a smyčkově napájí 3 stávající trafostanice.
Rozvody NN v celém území jsou kabelové
Z hlediska budoucího rozvodu VN a NN je základním předpokladem tohoto návrhu napájení
všech objektů centra ze stávajícího kabelového vedení 10 kV, u kterého se ve výhledu
předpokládá přechod na napěťovou hladinu 22 kV pro zvýšení přenosové kapacity.
Tab. 4.: Energetická bilance elektro
využití
byty
administrativa
obchodní plocha
zábavní prostory, restaurace
pasáže, parking apod.
skladové prostory

UP [m2]

W/m2

celkem [kW]

1 200
3 500
30 500
7 500
12 500
5 000

30
25
35
45
6
10

36
88
1 067
337
75
50
1 653

Předpokládaná spotřeba celého území představuje cca 1 700 kW.
Kabelový rozvod 10 kV
Stáv. kabelový přívod do TS 4046 – Dům kultury bude zachován a dále prodloužen do nové
trafostanice. Celková délka nového kabel. rozvodu 10 kV bude cca 50 m. Kabelový rozvod bude
proveden kabelem pro napětí 22 kV. Ochranné pásmo kabelového vedení 10 (22) kV je 1 m na
obě strany.
Trafostanice
Předpokládá se zrušení dvou stávajících trafostanic - TS 46 a TS 182 - a jejich nahrazení novou
stanicí na jižním okraji území. Tato stanice bude muset zajistit i napájení stávajících objektů,
ležících mimo řešené území (halové garáže), napájených ze stávající TS 46. Předpokládaný
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výkon této TS je 2 x 1 000 kVA, stanice bude provedena jako vestavěná. Trafostanice TS 4046
zůstane zachována, event. bude dozbrojena (obsahuje prostorovou rezervu na instalaci 1 trafa).
Rozvody NN
Všechny nové rozvody NN budou provedeny jako kabelové. Kabelové trasy budou položeny
přednostně podél komunikací a budou koordinovány s ostatními podzemními sítěmi. Návrh
těchto rozvodů včetně jejich výpočtu bude proveden v dalších stupních projektové dokumentace.
Ochranné pásmo kabelového vedení 1 kV je 1 m na obě strany.
Rozvody VO
U nové trafostanice se předpokládá instalace rozvaděče veřejného osvětlení. Vlastní rozvod VO
bude položen v souběhu (do společného výkopu) s rozvodem NN.
Elektro - slaboproud
Napojení území na JTS bude řešeno samostatně Českým Telekomem a.s. v rámci návrhu rozvoje
kabelových sítí. Předpokládá se koordinace kabelových tras a výkopových prací tak, aby kabely
slaboproudu i silnoproudu mohly být pokládány ve stejnou dobu.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Hlavními městskými komunikacemi dopravního významu zpřístupňujícími lokalitu v dolní části
města kolem Soukenného náměstí jsou ulice Dr. M. Horákové, Na Pláni a Na Bídě a to v části
mezi stávajícími křižovatkami s Jabloneckou a Košickou ulicí.
S ohledem na dopravní význam těchto komunikací, na přestavbu této lokality a na plánovanou
výstavbu areálu Hollandia v ploše bývalé Textilany dojde k úpravě komunikační sítě v této
lokalitě. Směrová a výšková vedení komunikací zůstanou zachována, dojde však ke sjednocení
šířkového uspořádání hlavních komunikací na šířku minimálně 8 m mezi obrubníky, především je
však navržena přestavba stávající křižovatky u parkovacího domu a plochy nádraží MHD na
malou okružní křižovatku stejných parametrů jako má stávající křižovatka ulic M. Horákové, Na
Pláni a Na Perštýně.
Jedná se o přestavbu křižovatky na stávající ploše, která odstraní nevyhovující levá odbočení.
Plocha nádraží MHD bude napojena samostatným ramenem přímo do křižovatky. Příjezd do
navrhovaného polyfunkčního centra pro osobní automobily a zásobování bude po upravené
Blažkově a Náchodské ulici, které budou napojeny samostatným ramenem do okružní křižovatky.
Stávající výjezd z Náchodské ulice do ulice M. Horákové ve směru do Rochlic bude zaslepen.
Do stávajícího parkovacího domu bude zachován vjezd z upravené Blažkovy ulice. Vjezd do
nových parkovacích ploch na střeše supermarketu TESCO bude ze stávajícího parkovacího domu
mosty přes Blažkovu ulici
Plocha stávajícího nádraží MHD zůstane zachována včetně vedení tramvajových tratí. K jediné
změně tramvajové trati do Jablonce n.N. dojde ve východní části prostoru Na Bídě-Mlýnská, kde
bude tato trať vedena připravovaným areálem Hollandia.
B.II.4.1. Doprava generovaná centrem FORUM
Provoz polyfunkčního centra vyvolá zvýšení dopravních intenzit po blízké komunikační síti.
Dopravní zatížení přilehlých komunikací dopravou generovanou provozem centra bylo
odhadnuto na základě zkušeností s obdobnými zařízeními pro které byla zpracována dopravní
studie (TESCO Děčín, Holešovický trojúhelník Praha, Centrum Bondy Mladá Boleslav). Odhad
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byl proveden na základě plánovaného počtu parkovacích míst, která budou v areálu centra
k dispozici.
Počet parkovacích míst:
pro potřebu rezidentů (byty v areálu)
pro administrativu
pro supermarket a obchody
pro kino
Celkem

20 míst
45 míst
720 míst
81 míst
866 míst

Jako parkoviště pro potřeby komerčního a obchodního centra FORUM bude využit stávající
čtyřpodlažní parkovací dům (352 parkovacích míst) a nově vybudované dvoupodlažní parkoviště
na střeše nového supermarketu TESCO (514 parkovacích míst).
Počet průjezdů vozidel vychází z následujícího předpokladu počtu pohybů automobilů na jednom
parkovacím stání:
byty, administrativa
2 pohyby (příjezd, odjezd)
kino
4 pohyby (2 návštěvníci na 1 parkovací místo)
obchody
8 pohybů (4 návštěvníci na 1 místo při 2 hodinách zdržení v areálu)
Výsledná intenzita dopravy byla korigována předpokladem, že 20 % očekávaných návštěvníků
supermarketu a obchodních zařízení by bylo v komunikační síti i bez existence polyfunkčního
centra a návštěvu centra uskuteční při cestě domů, do zaměstnání nebo při průjezdu územím.
Tab. 5: Osobní doprava generovaná provozem centra FORUM
počet parkovacích stání
rezidenti
administrativa
obchody a supermarket (po snížení o 20 %)
kino
Celkem

20
45
720
81
866

počet pohybů OA v síti
za 24 hodin
40
90
4608
324
5062

Rozdělení dopravy generované do silniční sítě bylo provedeno v poměru intenzit dopravy na
komunikační síti.
Podíl jednotlivých směrů dopravy na celkové intenzitě generované dopravy (Obr. 9):
Celkem 53 % osobní automobilové dopravy (2 683 automobilů) směřuje na ulici Milady
Horákové a 47 % (2 379 automobilů) do centra. Z vozidel směřujících do centra se pak 24 %
(1 215 automobilů) oddělí ulicí Na Bídě a směrem do centra pokračuje 23 % (1 116 automobilů)
osobních automobilů. Z těchto 23 % pak 11 % (557 automobilů) vozidel pokračuje ulicí Lipovou
a 12 % (607 automobilů) ulicí Moskevskou.
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Obr. 9: Rozdělení generované dopravy do komunikační sítě

Odhad nákladní zásobovací dopravy: 100 TNV za den.
Předpokládá se 80 % po ulici Milady Horákové (nejkratší napojení na I/35), 20 % ulicí Na Bídě
od Jablonce n. N a z centra města.

B.II.4.2. Doprava bez dopravy do centra FORUM v roce 2007
Odhad dopravy vychází z aktualizovaného dopravního modelu pro rok 2000, zpracovaného
firmou DHV CR. Hodnoty pro rok 2007 byly pro potřebu této studie získány pomocí růstových
koeficientů ŘSD ČR.
Tab. 6: Intenzity dopravy na městských komunikacích v roce 2000 (model DHV CR)
ulice
M. Horákové od Košické k ulici U
krematoria
M. Horákové od ulice U krematoria ke
kruhové křižovatce
ulice Na Pláni a Na Bídě
ulice od kruhové křižovatky ke křižovatce
Moskevská x Lipová
ulice Lipová a 8. března
Moskevská ulice

EVERNIA s.r.o.

celkem voz/24 hod
19800

z toho TNV
1500

18500

1500

8400
10500

600
1100

5800
5500

600
600
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Tab. 7: Odhad intenzity dopravy na městských komunikacích v roce 2007
ulice
M. Horákové od Košické k ulici U
krematoria
M. Horákové od ulice U krematoria ke
kruhové křižovatce
ulice Na Pláni a Na Bídě
ulice od kruhové křižovatky ke křižovatce
Moskevská x Lipová
ulice Lipová a 8. března
Moskevská ulice

celkem voz/24 hod
23151

z toho TNV
1740

21630

1740

9822
12274

696
1276

6780
6429

696
696

B.II.4.3. Doprava bez dopravy do centra FORUM v roce 2015
Pro odhad budoucí dopravy v komunikační síti zvolil projektant rok 2015. Odhad dopravy
vychází z dopravního modelu, zpracovaného pro město Liberec firmou DHV CR pro tento
výhledový rok.
V odhadu výhledové zátěže je již zohledněno i zprovoznění nové trasy silnice I/14 mezi silnicí
I/35 a Jabloneckou ulicí u pivovaru ve Vratislavicích.
Tab. 8: Intenzity dopravy na městských komunikacích v roce 2015
ulice
M. Horákové od Košické k ulici U
krematoria
M. Horákové od ulice U krematoria ke
kruhové křižovatce
ulice Na Pláni a Na Bídě
ulice od kruhové křižovatky ke křižovatce
Moskevská x Lipová
ulice Lipová a 8. března
Moskevská ulice
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celkem voz/24 hod
30900

z toho TNV
3400

27500

2700

15400
14800

1900
1200

7000
8100

700
700
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Obr. 10: Schéma automobilové dopravy
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ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
B.III.2. Množství a druh odpadních vod
B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.5. Terénní úpravy a zásahy do krajiny
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Celý komplex bude napojen na systém centrálního zásobování teplem (CZT) z Teplárny Liberec.
Řešené území je zájmovým územím systému CZT a do území je již přiveden dostatečný výkon.
Pro centrum města je CZT jediný reálně použitelný ekologický zdroj.
Jediným zdrojem emisí z provozu polyfunkčního centra budou emise z vyvolané automobilové
dopravy – a to jak emise z dopravy po příjezdových komunikacích, tak emise z parkovacích
ploch v obou parkovacích domech.
Po dobu výstavby bude plocha staveniště působit jako plošný zdroj prašnosti. Minimalizace
tohoto vlivu musí být řešena v rámci plánu organizace výstavby.
B.III.1.1. Automobilová doprava
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů byl použit program pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj
emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002.
Odhad skladby vozového parku s ohledem na různé emisní faktory pro různě stará vozidla byl
proveden pro rok 2007 podle výsledků průzkumu složení vozového parku, provedeného firmou
ATEM v roce 2001. Výsledky pro rok 1999 byly opraveny, aby byla zohledněna průběžně se
zvyšující kvalita vozového parku a snižující se podíl vozidel, která nevyhovují normám EURO.
Pro skladbu vozového parku v roce 2015 je již u osobních vozidel předpokládáno plné zastoupení
vozidel splňujících normu EURO4, u nákladních vozidel 50 % s normou EURO3 a 50 %
s normou EURO4. Přesto se jedná o pouhý odhad, reálná skladba vozového parku v budoucích
letech bude záviset na mnoha faktorech a může se od předpokládaného rozložení do jisté míry
lišit.
Tab. 9: Předpokládané složení vozového parku v roce 2007 a 2015 [%]
konvenční

EURO1

EURO2

EURO3

EURO4

45

3,5

3,5

0
0

0
50

100
50

rok 2007
OA, TNA

20

28
rok 2015

OA
TNA

0
0

0
0

Pro stanovení emisních faktorů vozidel v jednotlivých úsecích sledované komunikační sítě byl
proveden odhad průměrných rychlostí na těchto komunikacích. Do výpočtu emisních faktorů byl
zahrnut také podélný sklon jednotlivých úseků komunikací.
Program MEFA počítá emisní faktory do roku 2010, to znamená že skutečné emisní faktory pro
nová vozidla v roce 2015 budou pravděpodobně nižší než hodnoty použité ve výpočtu a proto i
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skutečný imisní příspěvek automobilové dopravy bude nižší než jsou hodnoty prezentované v této
dokumentaci a v přiložené rozptylové studii.
B.III.1.2. Emise z parkovacích ploch
Výpočet emisí z výfukových plynů automobilů vychází z průměrné délky pojezdu automobilu
v garáží (příjezd + odjezd) 400 m a z průměrné rychlosti vozidel v garáži 10 km/h. Emise
jednotlivých skupin vozidel byly stanoveny podle metodiky MEFA. Do celkového emisního toku
jsou zahrnuty i zvýšené emise při studených startech.
Odvětrávání parkovišť je otevřenými stěnami, celkové emise byly rovnoměrně rozděleny to
těchto zdrojů s příslušnou emisní výškou.
B.III.1.3. Celkové množství emisí
Dominantním (a jediným) zdrojem emisí z provozu polyfunkčního centra je automobilová
doprava. Emise z této dopravy je možno rozdělit na emise z provozu na příjezdových
komunikacích a na emise z provozu parkovacích domů.
Tab. 10: Přehled emisí z provozu generované dopravy
NO2

CO

benzen

benzo(a)
pyren 1)

PM10

451,9
165,0

163,8
59,9

284,8
103,9

21,7
7,9

55,02
80,34
135,36
49,4

0,34
0,47
0,81
0,3

emise z provozu na komunikacích
rok 2007
g/km/den
kg/km/rok
rok 2015
g/km/den
kg/km/rok

303,9
111,0
37,9
13,8

8803,3
3213,1

258,2
94,2

1948,5
22,9
711,2
8,4
emise z provozu parkovacích domů

rok 2007
g/den
stávající
8,91
nové
13,02
celkem
21,93
kg/rok
8,0
rok 2015
g/den
stávající
1,77
nové
2,58
celkem
4,35
kg/rok
1,6
1)
µg/km/den, mg/km/rok, µg/den, mg/rok

1001,28
1464,56
2465,84
900,0
207,48
302,96
510,44
186,3

33,25
48,56
81,81
29,9
2,64
3,86
6,50
2,4

33,07
48,30
81,37
29,7

0,34
0,47
0,81
0,3

B.III.1.4. Emise v období výstavby
Předpokládaná doba výstavby areálu je 10 měsíců. Zemní práce by měly probíhat 4 - 6 měsíce.
Odkrytá plocha staveniště bude v tomto období při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno)
představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic
závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy
a zvýšené prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních
pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění.
Výpočet sekundární prašnosti (resuspenze částic ze zemského povrchu) není v metodice pro
výpočet rozptylu dosud zahrnut. Řešení této problematiky je součástí projektu „Výzkum, vývoj a
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implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší v rámci legislativy ES“ a
je navrženo jako doplněk ke stávajícím metodickým předpisům. V současné době probíhá
oponentura nové metodiky, zatím však nebyla tato metodika oficiálně přijata a modelu SYMOS ji
zatím nezahrnuje.
Výpočet emisí sekundárního prachu z odkrytých osušených vodorovných ploch ve fázi výstavby
parkovacích ploch a sejmutí svrchní vrstvy zeminy byl proto proveden podle metodiky,
prezentované Kahnwaldem [Staubemission beim Umschlag und Lagern. feinkorniger Schuttguter
und Massnahmen zu ihrer Verringerung, Stahl u. Eisen 97, Nr.2, 1977]. Byl přijat předpoklad, že
20 % plochy je pokryto částicemi které mohou být větrem unášeny, a to do velikosti 0,2 mm.
Větší částice se vlivem své vyšší pádové rychlosti (přes 1 m/s) na krátké vzdálenosti usadí a tudíž
již k šíření prachu (s výjimkou bezprostředního okolí zdroje) nepřispívají.
Plošná vydatnost emisí prachu frakce PM10 při různé síle větru je uvedena v následující tabulce.
Ve druhém sloupci je uvedena hodnota dle Kahnwalda při 100% pokrytí plochy danou frakcí, ve
třetím sloupci pak z reálné plochy (20 % pokrytí větrem unášenou frakcí, 15 % zastoupení frakce
PM10).
Tab. 11: Plošná vydatnost emisí prachu velikosti 0 - 10 µm
rychlost
větru [m/s]
1,7
5
11
20

Plošná vydatnost mg/s/m2
dle Kahnwalda [8]
z reálné plochy (viz výše)
0,02
0,001
0,18
0,005
1,03
0,030
2,21
0,066

B.III.2. Množství a druh odpadních vod
B.III.2.1. Splaškové odpadní vody
A) Fáze výstavby. Při výstavbě obchodního centra budou vznikat splaškové odpadní vody
v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády
č. 61/2003 Sb. Sociální zařízení staveniště bude buď napojeno na kanalizační síť nebo budou
použita chemická WC. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy
záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní
vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou.
B) Fáze provozu
Během provozu budou splaškové odpadní vody vznikat v sociálních zařízeních a v kuchyních
restaurací a občerstvení. Odpadní vody budou odváděny do městské kanalizace na čistírnu
odpadních vod. Řešená část města Liberce spadá do povodí hlavního kanalizačního systému
města. Stávající jednotná kanalizace procházející přes zájmový prostor je vedena v trase původní
Blažkovi ulice. Nové stoky budou budovány v dimenzích 300 - 500. Na výstavbu doporučujeme
užití trub z kanalizační kameniny s integrovaným těsněním. Rámcová bilance splaškových vod je
uvedena v tab. 12. Tyto hodnoty budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
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Tab. 12: Bilance odpadních vod
Množství odpadních vod
Průměrné denní množství splaškových vod

jednotka
m3/den
m3/hod.
l/sec
m3/den
m3/hod.
l/sec
m3/hod.
l/sec
m3/rok
l/sec
l/sec/ha

Max. denní množství splaškových vod

Max. hodinové množství splaškových vod
Roční množství splaškových vod
Orientační množství dešťových vod
Max. odtok dešťových vod

celkem
193,88
8,08
2,24
290,82
12,12
3,37
24,23
7,29
70 765
447,53
153

Navýšení množství splaškových vod proti současnému stavu (z areálu Tesco) bude z hlediska
kapacitních možností ČOV Liberec zanedbatelné. Z hlediska technologie čistění na ČOV je
podstatnou skutečností nutnost omezit přítok srážkových vod na ČOV. Proto také dešťové vody
budou řešeny samostatně (viz B.III.2.2.).
B.III.2.2. Dešťové odpadní vody
Na řešeném území je navržena oddílná kanalizační soustava. Stávající jednotná stoka bude
přeložena do prostoru komunikace mezi navrhovanou zástavbou a stávajícím parkovacím domem
a před KD přepojena na stávající tok. Dešťová kanalizace v prostoru mezi KD a OD TESCO
bude využita pro nové napojení. Další dešťová stoka je navržena v prostoru za KD s novým
napojením na Nisu. Ostatní kanalizace a jednotlivé přípojky budou řešeny v rámci dalších stupňů
dokumentace.
Veškeré dešťové odpadní vody budou z povrchu podchyceny a odvedeny do Harcovského potoka
nebo do Lužické Nisy. Znečistění vod vypouštěných do vodoteče musí být v souladu s platnými
zákonnými předpisy. Předčištění vod (např. od ropných látek spláchnutých z parkovišť nebo
manipulačních ploch) bude řešeno vždy na pozemku investora, před zaústěním do kanalizace.
Rámcová bilance srážkových vod je zahrnuta v tab.12. Podstatná je zde skutečnost, že výstavbou
centra nedojde ke zvýšení množství dešťových odpadních vod z celého areálu proti současnému
stavu.
Odtok z pozemků po výstavbě areálu:
Parametry návrhového deště
intenzita návrhového deště
doba trvání deště
Název

i =153 l/s.ha
t = 15 min
skut.plocha
m2

souč.odtoku
φ

red.plocha
m2

odtok OV
l/s

Zájmové území

32500

0,900

29250,00

447,53

CELKEM

32500

29250,00

447,53

Roční úhrn srážek 875,9 mm/m2
Celková redukovaná plocha 29250 m2
Celkový roční odtok QR = 25620 m3/rok
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červen

Maximální měsíční odtok
15 % QR

15%
QM=

3843

m3/měs

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Při stavbě vzniknou různé druhy odpadů, obvyklé pro výstavbu obdobných areálů. Bude se jednat
zejména o stavební suti, zeminy nepoužitelné do násypů, odstraněné části vedení a pod. Přesný
výčet odpadů a jejich bilanci nelze v této fázi přípravy provést. V tab. 13, 14 a 15 je proveden
rámcový přehled druhů a předpokládaného množství vznikajících odpadů, který bude v dalším
stupni projektové přípravy upřesněn. S odpady bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001
Sb. a platných souvisejících vyhlášek.
Při provozování stavby pak budou vznikat zejména odpady z balících materiálů a směsný odpad
charakteru komunálního odpadu. Odpady budou shromažďovány řádně vytříděné ve speciálních
maloobjemových nádobách, ze kterých budou přemísťovány do sběrných kontejnerů umístěných
v centrálním skladu odpadů. Z tohoto skladu budou separované odpady odváženy
specializovanými firmami k druhotnému využití nebo ke zneškodnění.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován Plán odpadového hospodářství, který
bude předložen k odsouhlasení příslušným orgánům státní správy.
Tab. 13: Odhad množství vybraných druhů odpadů, které mohou vznikat při demolici OD Tesco
P.č.

1
2
3
4
5

Kód
odpadu

17 01 07
17 01 07
17 01 01
17 01 06
-

Popis
Obestavěný prostor:
Z toho nosná konstrukce železobetonová
Z toho nosná konstrukce ocelobetonová
Celková hmotnost demolovaných konstrukcí:
Železobetonové konstrukce
Ocelobetonové konstrukce
Rozpis hmotností dle druhu materiálu:
Stavební suť čistá (tříděná)
Stavební suť netříděná
Ocelové konstrukce (tříděné)
Stavební suť zvláštní (plasty, asfalty, izolace)
Konstrukce, materiály, technologické části určené k dalšímu
použití

M.j.

Množství

m3

t
t
t
t
t
t
t
t

100 000
25 000
75 000
37 500
11 250
26 250
37 500
4 500
27 600
3 000
1 840

t

560

m3
m3

V případě realizace varianty 2 dojde také k demolici zděného objektu č.p. 116. Vznikne tak 2 475
t netříděné stavební suti s kódem odpadu 17 01 07.
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Tab. 14: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a provozu
P.č.

Kód
odpadu

Název odpadu

1
2
3
4
5
6

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 07
17 01 01
17 01 07

7
8
9
10
12
12
13

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04

14
15
16

17 05 06
17 06 04
17 09 04

17

20 01 08

18

20 02 01

19

20 03 01

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Skleněné obaly
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel a keramických výrobků
Odpadní stavební dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17
05 03
Vytěžená hlušina
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční odpady
ostatní
Biologicky
rozložitelný
odpad
z kuchyní a stravoven
Biologicky
rozložitelný
odpad
z údržby zeleně
Směsný komunální odpad

Předpokládané využití/zneškodnění

Recyklace
Recyklace
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Recyklace
Recyklace
Uložení na zabezpečené skládce

Orientační
množství
odpadu
(t/rok)
233
57
43
6
5124
112

Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace

6
0,3
0,6
42
0,6
0,6
179 200

Zneškodnění na zabezpečené skládce
Uložení na zabezpečené skládce
Recyklace

268 800
0,3
1,4

Využití

12,6

Odprodej pro spálení, popř. štěpkování

1,4

Uložení na zabezpečené skládce

249

Tab. 15: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a provozu
P.č.

Kód
odpadu

1

15 01 10

2

15 02 02

3

16 02 13

4
5

16 06 02
17 04 10

6

17 06 03

7

20 01 13

8

20 01 17

9

20 01 27

10

20 01 29

EVERNIA s.r.o.

Název odpadu

Předpokládané využití/zneškodnění

Orientační
množství
odpadu (t)
0,3
Obaly
obsahující
zbytky Zneškodnění uložením na zabezpečenou
nebezpečných látek nebo obaly těmito skládku nebezpečných odpadů
látkami znečištěné
1,4
Absorpční činidla, filtrační materiály Zneškodnění spálením
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a
ochranné
oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
Vyřazená
zařízení
s obsahem Recyklace
0,14
nebezpečných
složek
(zářivky,
výbojky)
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Recyklace
0,06
Kabely obsahující ropné látky, uhelný Zneškodnění uložením na zabezpečenou
1,12
dehet
skládku nebezpečných odpadů
Izolační materiály, které jsou nebo Zneškodnění uložením na zabezpečenou
0,3
o8bsahují nebezpečné látky
skládku nebezpečných odpadů
Rozpouštědla
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
0,04
skládku nebezpečných odpadů
Fotochemikálie
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
0,04
skládku nebezpečných odpadů
Barvy a pryskyřice
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
0,04
skládku nebezpečných odpadů
Detergenty
Zneškodnění uložením na zabezpečenou
0,04
skládku nebezpečných odpadů

Strana 32

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.4.1. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.4.2. Hluk
Zdroje hluku
Jediným známým zdrojem hluku v této fázi projektové přípravy je automobilová doprava,
generovaná provozem polyfunkčního centra.
Systém větrání jednotlivých objektů a prostorů a systém chlazení není v současném stavu
projektové dokumentace řešen. Bude předmětem další projektové přípravy. Teprve v této fázi
bude možno stanovit všechny stacionární zdroje hluku, jejich akustické charakteristiky, jejich
počty a umístění.
Doprava generovaná centrem FORUM
Provoz polyfunkčního centra vyvolá zvýšení dopravních intenzit po blízké komunikační síti.
Dopravní zatížení přilehlých komunikací dopravou generovanou provozem centra bylo
odhadnuto na základě zkušeností s obdobnými zařízeními pro které byla zpracována dopravní
studie (TESCO Děčín, Holešovický trojúhelník Praha, Centrum Bondy Mladá Boleslav). Odhad
byl proveden na základě plánovaného počtu parkovacích míst, která budou v areálu centra
k dispozici.
Parkovací plochy
Jako parkoviště pro potřeby centra FORUM bude využit stávající čtyřpodlažní parkovací dům
(352 parkovacích míst) a nově vybudované dvoupodlažní parkoviště na střeše nového
supermarketu TESCO (514 parkovacích míst).
Celkový počet parkovacích míst v budoucím areálu je 866, z toho 720 míst pro supermarket a
obchody, 81 míst pro kino, 45 pro administrativu a 20 parkovacích míst pro potřebu rezidentů.
Legislativa
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 88/2004 Sb., § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého
provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulzní hluk se vyjadřuje
hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku
LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6
k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky
zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.
(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové
impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové
impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
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(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a
místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.
(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin
přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A
stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu
kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků
její ochrany před hlukem není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné
potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo
vyhověno podmínkám stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného
větrání.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Tab. 16: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb
Korekce
dB

Způsob využití území

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb
lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné
ostatní venkovní prostory
Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku ze železniční dráhy, kde se
použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy,
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují
na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť
apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní přepravy.Tato
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro
krátkodobé objízdné trasy.
B.III.5. Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Stavba je situována v centru města Liberce a z větší části zaujímá v současnosti již zastavěnou
plochu. Vzhledem k tomu, že se jedná o městské prostředí, nebude zásah do krajiny nijak
významný. Obsah a rozsah terénních úprav bude upřesněn v dalších stupních projektové
dokumentace. V souvislosti s výstavbou budou provedeny určité zásahy do městské zeleně. Tyto
zásahy jsou shrnuty v kapitole C.II.5.1 a výčet jednotlivých dřevin na řešeném území je uveden
v tab. 26. Jejich lokalizace je vyznačena na obr. 16 Zákres mimolesní zeleně. Následné vegetační
úpravy budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.
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ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území
2. Charakteristika současného stavu životního
prostředí v dotčeném území
3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.

VÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území:
Tab. 17: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
územní systém ekologické stability
zvláště chráněná území
přírodní parky
významné krajinné prvky
krajinný ráz
území
historického,
kulturního
nebo
archeologického významu
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
staré ekologické zátěže
seismicita
sesuvy
dobývací prostory

výskyt poznámka
+/+
-

Zájmové území se nachází
památkové zóny
Centrum města Liberce

v blízkosti

městské

Stavba se nachází v centru města Liberce a zásadní environmentální charakteristikou je vysoká
hustota osídlení a velký pohyb obyvatel v daném prostoru. Proto byla otázce vlivu záměru na
obyvatelstvo věnována zvýšená pozornost (viz screening v kap. D).
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kap. C.II.
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CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

DOTČENÉM

ÚZEMÍ,

KTERÉ

BUDOU

PRAVDĚPODOBNĚ

VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY

C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.2. Voda
C.II.3. Půda
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.5. Flóra a fauna
C.II.6. Ekosystémy
C.II.7. Krajinný ráz
C.II.8. Obyvatelstvo
C.II.9. Hmotný majetek
C.II.10. Kulturní a archeologické památky
C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1.1. Klimatické podmínky
Liberecko patří ke klimatické oblasti mírně teplé, s mírnou zimou, velmi vlhké, pahorkatinného
až vrchovinného charakteru. Na SV ve vyšších polohách Jizerských hor a na JZ na Ještědu
sousedí s oblastmi mírně chladnými. Léto je kratší, mírné, s 20 - 30 letními dny, zima je
normálně dlouhá, sněhová pokrývka leží 60 - 80 dní. V průběhu roku je 40 - 50 jasných dnů.
Průměrná teplota v Liberci je v lednu -2,6oC, v červenci 16,7oC a roční průměr činí 7,1oC. Roční
úhrn srážek dosahuje 918 mm. Nejvyšší měsíční srážky (109 mm) připadají na srpen, nejnižší
(55 mm) na březen.
Ještědský hřbet má výrazný vliv na vývoj počasí, jak lze pozorovat při jeho překročení směrem
do nitra Čech. Sníženiny obklopující masiv Jizerských hor jsou často zaplavovány studeným
vzduchem, stékajícím zejména v zimním období (v teplejším půlroce v noci) z vyšších poloh.
Tento jev může být příčinou teplotní inverze a může být doprovázen výskytem mlh a kumulací
škodlivin v ovzduší. V poměrně široké Liberecké kotlině není situace tak kritická jako v úzkých
málo větraných údolích. O tom svědčí i malá četnost dnů s mlhou, která v Liberci činila v letech
1971 - 1975 pouze 5 dní v roce, kdežto na odvráceném svahu Ještědu je vyšší.
Tab. 18: Průměrná teplota vzduchu za období 1901 - 1950 [°C ]
Období
Teploty

I
-2,6

II
-1,7

III
2,0

IV
6,6

V
12,0

VI
14,9

VII
16,7

VIII
15,7

IX
12,3

X
7,5

XI
2,5

XII
-1,0

rok
7,1

VIII
109

IX
70

X
72

XI
73

XII
68

rok
918

Tab. 19: Průměrný úhrn srážek za období 1901 - 1950 [ mm ]
Období
Srážky

I
71

II
59

III
55

IV
67

V
75

VI
97

VII
102

Tab. 20: Srážkoměrná stanice Liberec – letiště, 405 m n.m.
teploty
srážky

I
-2,6
71

EVERNIA s.r.o.

II
III
-1,7 2,0
59 55

IV
6,6
67

V
VI
VII VIII
12,0 14,9 16,7 15,7
75
97
102 109

IX
12,3
70

X XI
7,5 2,5
72 73

XII
-1,0
68

rok
7,1
918

IV-IX
13,0
520

X-III
398
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Tab. 21: Srážkoměrná stanice Liberec-Horní Hanychov, 550 m n. m.
srážky

I
80

II
67

III
70

IV
80

V
79

VI
95

VII
98

VIII
104

IX
69

X
78

XI
83

XII
80

rok
983

IV-IX
525

X-III
458

Tab. 22: Odhad větrné růžice pro Liberec ve výšce 10 m nad povrchem země [ % ]
Třída
Rychlost
stability
větru
I
1,7
II
1,7
II
5,0
III
1,7
III
5,0
III
11,0
IV
1,7
IV
5,0
IV
11,0
V
1,7
V
5,0
Celkem

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

calm

0,42
1,04
0,03
0,83
1,19
0,02
0,32
1,26
0,38
0,20
0,30
5,99

0,13
0,26
0,00
0,22
0,09
0,00
0,09
0,05
0,01
0,12
0,03
1,00

0,10
0,24
0,01
0,20
0,18
0,00
0,10
0,10
0,03
0,92
0,14
2,02

0,69
1,71
0,12
1,72
4,01
0,06
0,73
2,36
2,10
0,79
1,70
15,99

0,25
0,86
0,10
0,88
1,87
0,04
0,41
1,02
0,81
0,75
1,00
7,99

0,35
1,20
0,04
1,48
0,98
0,06
0,73
1,43
1,20
1,00
1,53
10,00

0,44
1,35
0,03
1,99
1,08
0,04
0,83
1,89
1,35
1,27
1,73
12,00

0,12
0,51
0,14
0,59
3,44
0,09
0,19
4,77
2,00
5,62
1,52
18,99

11,05
7,53
3,06
2,80
1,58
26,02

Celkově tak můžeme hodnotit klima oblasti jako relativně chladné, s poměrně malým kolísáním
teplot v průběhu roku, výrazně humidní (srážkově nadprůměrné), termicky i hydricky spíše
oceánické s převládajícími SZ a JV větry.
C.II.1.2. Meteorologické údaje
Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru
V rozptylové studii je uvedena podrobná větrná růžice pro lokalitu Liberec, zpracována v Českém
hydrometeorologickém ústavu Praha.
Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v lokalitě dosahuje 28,7 %. Malý vertikální rozptyl
kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v blízkosti
přízemních zdrojů, k nimž patří i silniční komunikace. Na tyto situace připadá též největší podíl
bezvětří (celkem 18,6%), kdy je transport emitovaných škodlivin od zdroje velmi pomalý.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 51 %
meteorologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Z hlediska konkrétní
hodnocené situace je výhodná též konvektivní atmosféra, která se vyskytuje ve více než 20%
případů.
Rychlosti větru jsou rozděleny do 3 intervalů. Nejčetnější (57,6%) je interval 0,9 - 2,5 m/s
(střední rychlost 1,7 m/s), ovšem pouze při zahrnutí 26% bezvětří. Silnější vítr je v lokalitě
poměrně častý. Na interval 2,5 - 7,5 m/s (střed 5 m/s) připadá 34,1% a na ještě rychlejší vítr, pro
nějž se uvažuje střední rychlost 11 m/s, zbývá 8,2%.
Z růžice vyplývá, že zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá
morfologii terénu v oblasti. Nejčastější je vítr SZ (19%) a JV (16%), tedy ve směru podélné osy
Liberecké kotliny. V těchto hlavních směrech převažuje rychlejší proudění - více než 50%
připadá na střední a 11 - 13% na vysoké rychlosti větru. Z ostatních směrů převládá proudění přes
Ještědský hřbet, tzn. Z (12%) a JZ (10%). Nejméně četné větry přicházejí od Jizerských hor (SV
a V).
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C.II.1.3. Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se
ČHMÚ Liberec-město.
v bezprostřední blízkosti
průměry měření v roce
následující tabulce.

vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno v Liberci ve stanici
Tato měřící stanice popisuje imisní situaci ve středu města,
posuzovaného území (je umístěna u Kulturního domu). Měsíční
2000 až 2003 jsou převzaty z ročenky ČHMÚ a jsou uvedeny v

Těkavé organické látky a některé další uhlovodíky (PAU např. benzo(a)pyren) jsou nejblíže
sledovány v Praze a v Ústí nad Labem a pro situaci ve sledované lokalitě nejsou tyto hodnoty
relevantní.
Podle přílohy č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve které je zveřejněno vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, nepatří posuzované území mezi ty oblasti, kde jsou překračovány
imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani limity pro ochranu ekosystémů.
Území ve kterém se nachází hodnocená lokalita není součástí NP ani CHKO ani vybranou
přírodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. a emise z automobilové dopravy v
lokalitě nezasáhnou ani okrajové části CHKO Jizerské hory, což je území na které se vztahují
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Tab. 23: Výsledky imisního monitoringu ve stanici ČHMÚ Liberec-město [μg/m3]
NO2
hodinové maximum
98 % kvantil
denní maximum
98% kvantil
roční průměr
PM10
hodinové maximum
98 % kvantil
denní maximum
98% kvantil
roční průměr
CO
8mihodinové max.
98 % kvantil
denní maximum
98% kvantil
roční průměr

rok
2000
53,0
44,0
26,0

2001
98,2
58,6
58,7
41,5
25,0

2000
144
58
24

2001
193,0
58,0
80,5
42,1
21,0

2000
987
693
342

2001
1720,0
1096,0
540,4
279,0

2002
193,8
73,9
132,7
52,5
25,0

2003
180,8
82,7
87,6
59,9
27,9

2002
238,0
59,5
95,1
45,6
19,0

2003
226,5
80,0
76,6
58,1
26,5

2002
1496,0
1040,0
645,8
323,0

2003
2022,7
1443,0
877,9
388,6

rok

rok

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č.
350/2002 Sb.
Tab. 24: Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
Znečišťující látka

NO2 (ochrana lidského zdraví)
CO
PM10 (ochrana zdraví - II. et.)
EVERNIA s.r.o.

aritmetický
průměr za
období
1h
kalendářní rok
8 h 3)
24 h

imisní limit /
možný počet
překročení za
rok
200 µg/m3 /18
40 µg/m3
10 mg/m3
50 µg/m3 / 7

mez tolerance

80 µg/m3 1)
16 µg/m3 2)

datum do
něhož musí
být limit
splněn
1. 1. 2010
1. 1. 2010
1. 1. 2010
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20 µg/m3
5 µg/m3
1 ng/m3

10 µg/m3 4)
5 µg/m3 5)
8 ng/m3 6)

1. 1. 2010
1. 1. 2010
1. 1. 2010

bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2005 do roku 2010
bude se snižovat o 0,625 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
bude se snižovat o 1 ng/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
C.II.2. Voda
C.II.2.1. Povrchové vody
Vodní toky
Širší území:
Vratislavická kotlina, do níž zájmové území náleží, je odvodňována Lužickou Nisou do Odry a z
ní do Baltského moře. Lužická Nisa protéká těsně při okraji zájmového území, za kulturním
domem a podtéká pod ulicí 1. máje. Hydrologicky je klasifikována jako tok II. řádu, jehož délka
na území ČR činí 55,1 km a plocha povodí je 375,3 km2, číslo hydrologického pořadí je 2-04-07001, průměrný průtok při státní hranici je 5,7 m3.s-1. Pramení v jihozápadní části Jizerských hor
nedaleko Bedřichova, v nadmořské výšce 765 m, středem města protéká zhruba ve výšce 350
metrů a na SZ hranici města, v tzv. Machnínské průrvě dosahuje kóty 300 m. Lužická Nisa má na
území města Liberce charakter menší řeky až říčky, s šířkou řečiště do 10 metrů (po soutoku s
Černou Nisou místy i více) a s hloubkou do 1 metru. Jedná se o střední část toku, vyznačující se
místy ještě značným spádem a tvorbou nevýrazných meandrů.
Donedávna charakteristickým rysem této vodoteče bylo silné znečištění, které ji řadilo do trojice
nejvíce znečištěných řek v České republice (společně s Bílinou a Ostravicí). Tento stav se
radikálně změnil po zprovoznění centrální ČOV pro Liberec a Jablonec v r. 1994, avšak ani dnes
není čistota vody ideální. Nepříznivě se na tom podílí i znečištění řečiště a břehů kontaminovanými plaveninami a různými odpady, které se zde sedimentovaly po dlouhá desetiletí.
Břehy Lužické Nisy jsou z velké části přirozené (nezpevněné), dřívější úpravy toku (napřímení)
lze označit za relativně šetrné. V důsledku regulace a zastavěnosti okolního území nejsou
přirozené břehové porosty (lužní les) souvisle dochovány. Nahrazují je vysázená stromořadí kanadských topolů, popř. přirozenější lemy olší, vrb křehkých a jasanů.
Harcovský potok se nachází ve střední části města. Protéká ve směru východ – západ, kde se v ř.
km 32,440 vlévá zprava do Lužické Nisy. Tok je prakticky v celém úseku od ústí po vodní nádrž
Harcov upraven a prochází centrem města. Průtočná kapacita je omezena zakrytými úseky.
Zájmové území:
Řešené území je od vodního toku Lužická Nisa vzdáleno jen cca 100 m. v tomto úseku je koryto
Nisy zpevněné, uměle regulované a břehové porosty jsou velmi omezené.
Harcovský potok je v řešeném úseku veden pod úrovní terénu, pouze v závěrečném úseku před
soutokem s Lužickou Nisou v ř. km 0,127 – 0,000 je otevřený, koryto má obdélníkové, tvořené
zdmi domů.
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Kvalita vody ve vodních tocích
Jakost povrchové vody ve vybraných ukazatelích uvádí následující tabulka. Jedná se o údaje
získané na internetových stránkách ČHMÚ z roku 2004. Údaje jsou vztaženy k profilu Lužické
Nisy v Hrádku nad Nisou. Z těchto údajů vyplývá, že voda v Lužické Nise spadá do třetí
kategorie vod znečištěných, což odpovídá hustotě zástavby a průmyslové zóně, jíž potok protéká.
Tab. 25: Jakost povrchových vod
ukazatel
teplota vody
reakce vody
elektrolytická
konduktivita
biochemická spotřeba
kyslíku BSK-5
chemická
spotřeba
kyslíku dichromanem
amoniakální dusík
dusičnanový dusík
celkový fosfor

jednotka průměr

minimum

maximum

medián

C90

imisní
limity
25
6-8

třída
jakosti

°C

9.3
7.5

-0.1
6.7

17.8
8.1

8.7
7.5

16.4
8.0

mS/m

40.4

25.1

67.6

39.5

51.5

mg/l

5.4

2.0

11.0

5.1

9.3

6

IV.

mg/l

21.0

10.0

45.0

17.0

37.6

35

III.

mg/l
mg/l
mg/l

0.70
4.3
0.261

0.03
2.8
0.100

1.90
6.5
0.850

0.63
3.9
0.245

1.50
6.5
0.393

0.5
7
0.15

III.
III.
III.

II.

Povodně
Místo stavby spadá do zátopového území Lužické Nisy. Koryto řeky ve středu města provede bez
problémů a bez ohrožení objektů pouze 5letou vodu, některé úseky i vodu 10letou. Zátopové
území bylo stanoveno pro průtok 100leté vody. Jakákoli další výstavba navrhovaná v zátopovém
území musí být projednána se správcem toku.
Vodní plochy
V zájmovém území se žádné vodní plochy nevyskytují.
C.II.2.2. Podzemní vody
Širší území:
Na území Libereckého kraje se zásoby podzemních vod nacházejí převážně při jižní hranici kraje,
na severovýchodě pak je chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou
rovněž prameny minerálních vod. V zájmovém území se však žádné zásoby podzemních vod ani
minerálních vod nenacházejí.
Zájmové území:
V zájmovém území se nenacházejí žádné využívané zdroje pitných vod.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Plocha zájmového území ani její okolí se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
V souvislosti s výstavbou a provozem centra Forum Liberec nebude potřeba nový zdroj vody.

EVERNIA s.r.o.

Strana 41

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

C.II.3. Půda
Širší území:
Pro Vratislavickou kotlinu je charakteristická převaha oligobázických až mezobázických hnědých
půd (kambisolů), přecházejících na sprašových hlínách do hnědozemí, resp. illimerizovaných
půd. V západní části kotliny jsou na vlhčím zvětralinovém plášti rozsáhle vyvinuty i půdy typů
pseudoglejů, v doprovodu potoků až pravých glejů. Větší vodoteče s mírnějším spádem jsou doprovázeny pásy nivních půd.
V souladu s tím je zájmové území podle geografie půd České republiky (Němeček et Tomášek
1983) zařazeno do regionu 8 s dominancí pseudoglejů až hydromorfních půd, s RJSPP
(regionální jednotka struktury půdního pokryvu) VIII-9. Ta je charakterizována obecnou
mezokombinací půdních typů: pseudoglej modální (dominanta) a pseudoglej kyselý (doprovodná
forma), na substrátu sprašových hlín (prachovic), s obsahem hrubého prachu nad 50 %,
doprovodně na polygenetických hlínách s eolickou příměsí.
Zájmové území:
Ve vlastním zájmovém území ovšem převládají antropogenní půdy a navážka nejrůznějšího
složení a původu.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Zájmové území z geomorfologického hlediska náleží do těchto Vyšších geomorfologických
jednotek ČR (1996). Hierarchizace jednotek je v následujícím členění:
Systém: Hercynský
Subsystém: Hercynské pohoří
Provincie: I – Česká vysočina
Subprovincie: I4 – Krkonošsko-jesenická subprovincie
Oblast: I4A Krkonošská oblast
Celek: I4A-4 Žitavská pánev
Podcelek: Liberecká kotlina
Okrsek: Vratislavická kotlina
Liberecká kotlina je příkopová propadlina, která vznikla v miocénu. Současný morfologický
charakter zájmového území je výsledkem působení exogenních a z části též antropogenních
činitelů.
Vratislavická kotlina je tektonicky podmíněnou sníženinou mezi Jizerskou hornatinou a Ještědským hřbetem. Byla vytvořena radiální saxonskou tektonikou v mladších třetihorách. Kotlinou
probíhá řada zlomových linií sudetského směru, z nichž nejvýznamnější je tzv. machnínskošimonovický zlom, který odděluje prostor kotliny od hrástě Ještědského hřbetu.
Geomorfologické vymezení kotliny (a tím i města Liberce, které ji z převážné části vyplňuje) je
velmi výrazné. Dno kotliny se nachází v nadmořské výšce 350 - 400 metrů, zatímco přilehlé části
Ještědského hřbetu dosahují výšek cca 600 - 1000 metrů a Jizerské hornatiny cca 600 - 750 metrů. Pouze přechod do Chrastavské kotliny mezi Machnínem a Bedřichovkou je méně zřetelný –
výškový rozdíl zde činí jen 50 - 100 metrů.
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Reliéf kotliny má většinou charakter členité pahorkatiny, se zarovnanými povrchy typu etchplén
a pediplén, drobnými suky a žulovými vrchy odkryté bazální plochy a rozevřenými údolími
konsekventních a subsekventních vodních toků. Z výškopisu území je zřejmý rozdíl mezi
reliéfově monotónnějším levým břehem Lužické Nisy a členitějším pravým břehem, včetně
pravého břehu Doubského potoka. Tato reliéfová odlišnost je pak i příčinou nestejného
charakteru geologického nadloží. Výraznými jevy jsou terénní stupně, doprovázené výchozy
žulového podloží. Tyto stupně jsou charakteristické především v doprovodu Lužické a Černé
Nisy, ale i podél Harcovského a Jizerského potoka. Na jejich vzniku se podílely jak tektonické
pochody, tak i eroze.
Geologické poměry
Širší území:
Geologická stavba kotliny je tvořená v odkrytém stavu granitoidy krkonošsko-jizerského masívu.
Tyto horniny vyplňují prostor téměř celé kotliny a jsou klasifikovány jako porfyrická hrubozrnná
biotitická žula (převážně na pravém břehu Lužické Nisy), popř. jako výrazně porfyrická středně
zrnitá žula až granodiorit (převážně na levém břehu Lužické Nisy). Porfyrická struktura je při
okraji masivu málo nápadná. Vyrostlice jsou tvořeny růžovým draselným živcem. V menší míře a
v menších zrnech se jako vyrostlice vyskytují též bělavé plagioklasy. V základní hmotě je vedle
kouřově světle šedého křemene a nevelkého množství biotitu opět růžový draselný živec nebo
slabě nazelenalý plagioklas. V povrchové zóně, která je mocná až několik metrů je hornina
eluviálně rozložená. Na jihu a západě Liberecké kotliny se vyskytuje středně zrnitá muskovitbiotitická žula (tzv. tanvaldská dvojslídná žula). Hranice mezi žulovým plutonem a ještědským
krystalinikem probíhá až při samém úpatí Ještědského hřbetu, v terénu je však nezjistitelná,
neboť je překrytá poměrně mocnými vrstvami pleistocénních sedimentů. Uvedené sedimenty
pokrývají celý rozsáhlý prostor od úpatí Ještědského hřbetu až po aluvium Lužické Nisy a
Doubského potoka. V nejvyšší, úpatní části se jedná o deluviální polygenetické sedimenty, které
v potočních údolích přecházejí do poloh proluviálních písčitých štěrků, v méně ukloněných
svazích pak na ně navazují polohy deluvioeolických a eolických sedimentů (sprašové hlíny). V
nejnižším stupni pak opět vystupují proluviálně fluviální kužely, přecházející do říčních teras
Lužické Nisy. Nejmladšími vrstvami jsou holocénní aluvia, zastoupená jak v údolní nivě Lužické
Nisy, tak i podél dalších vodotečí.
Zvláštností jsou izolované polohy terciérních lakustrinních a limnických sedimentů, v nichž jsou
místy zastoupeny i uhelné sloje. V několika výskytech jsou na území města zastoupeny i plošně
zanedbatelné projevy třetihorního vulkanismu.
Kvartérní pokryvné útvary jsou tvořeny deluviálními sedimenty. Vyskytují se zde většinou
prachovité hlíny, jílovité hlíny a hlíny s různým obsahem úlomků, které přecházejí až do
hlinitých štěrků. Svrchní horizont je tvořen humózní hlínou a je mocný 0,3 až 0,5 m (většinou 0,3
m). Celková mocnost kvartérního pokryvu v zájmovém území je 4,4 až více než 8 m.
Zájmové území:
Vlastní zájmové území zahrnuje nižší stupeň severovýchodních úbočí Ještědského (Hlubockého)
hřbetu, který ovšem geomorfologicky zcela přísluší Vratislavické kotlině. Vůdčím útvarem jsou
pleistocénní eolické, omezeně až deluviální sedimenty, patrně o značné mocnosti. Dle výškové
členitosti má reliéf charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny s členitostí 90 – 220 m.
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Nerostné suroviny
Širší území:
Na svazích Ještědského hřbetu se vyskytují ložiska vápenců a dolomitických vápenců. Mocnost
souvrství se pohybuje od 40 do 80 m. Na všech evidovaných ložiscích bylo ověřeno velké
množství zásob suroviny. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená ložiska se nacházejí na území
přírodního parku Ještěd, není možné je průmyslově využívat.
Ze stavebních surovin se na Liberecku těží stavební kámen ( bazaltické horniny) v lomu "Krásný
Les". Na ložisku Větrov byly dotěženy zásoby a dobývací prostor je rekultivován. Na ložisku
Heřmanice byla těžba koncem devadesátých let zastavena. Metadiabasové ložisko se nachází u
Jítravy, ložiska karbonátů v Kryštofově údolí a v oblasti Machnín - Karlov. Na Liberecku jsou
ověřena dvě výhradní ložiska tzv. "liberecké žuly", která se používá pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu. V současné době se těží pouze ložisko v Ruprechticích. Těžba na ložisku v
Rochlicích byla v roce 1990 zastavena.
Zájmové území:
V řešené lokalitě se nenachází žádné zdroje nerostných surovin.
Sesuvy a poddolovaná území
Širší území:
Sesuvná území vymezilo MŽP podle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění a podle zákona č.
44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon) jako území se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry. Na těchto územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního
geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření, nutných pro zakládání staveb.
Na Liberecku se jedná o území ve východní části vrchu Stříbrník. Aktivní sesuvy byly
zaregistrovány opakovaně v letech 1999 a 2000 u obcí Křížany a Žibřidice.
Poddolovaná území na Liberecku jsou v oblasti Ještedského hřbetu v okolí Chrastavy, Andělské
hory, Panenské Hůrky a Dlouhé hory, kde se v minulosti těžily rudy. Obdobná situace je i na
svazích Měděnce, orientovaných směrem k Novému Městu pod Smrkem.
Zájmové území:
V zájmovém území se žádné sesuvy ani poddolovaná území nevyskytují.
C.II.5. Flóra a fauna
C.II.5.1. Flóra
Fytogeografie a fytocenologie
Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Skalický in Hejný, Slavík et al.
1988) náleží řešené území do fytogeografického obvodu České mezofytikum, okresu 48. Lužická
kotlina, podokresu b) Liberecká kotlina. Na kontaktu této jednotky se nachází mezofytikum Ještědského hřbetu (s ostrovem oreofytika, který tvoří vlastní masiv Ještědu) a oreofytikum Jizerských hor. Na severu pak navazuje podokres Žitavská kotlina, který poněkud inklinuje k termofytiku, vyznačuje se však relativní srážkovou nadprůměrností.
Při popisu vegetačních poměrů rozlišujeme:
a) potencionální přirozenou vegetaci – jedná se o konkrétní vegetační osídlení přirozenou
vegetací v případě, že by nebyla ovlivněna lidskou činností. Význam hodnocení této vegetace
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je důležitý především ve vazbě na navrhované vegetační úpravy a rekultivace, protože nám
určuje, které druhy rostlin jsou zde původní.
b) aktuální vegetace – popisuje současný stav na daném území, který v důsledku dlouhodobého
historického osídlení v dané oblasti je často velmi vzdálen původnímu stavu.
Potencionální přirozená vegetace
Potenciální přirozenou vegetaci území (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998) tvoří kontakt černýšové
dubohabřiny (Melanpyro nemorosi- Carpinetum) a bikové bučiny (Luzulo –Fagetum), přičemž
přímo do řešené lokality zasahuje černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi- Carpinetum).
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi- Carpinetum) se vyskytuje ve výškách (200) 250
– 450 m n. m., jen zřídka osidluje na odpovídajících stanovištích jižních kvadrantů polohy do 550
m n. m. Představuje klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně naší republiky
s optimem výskytu ve stupni kolinním. Melampyro-Carpinetum představuje v rámci uvedeného
výškového rozpětí jednotku značné ekologické variability. Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné
roviny, různě orientované svahy i mírné terénní deprese. Půdy vznikající větráním různých
geologických substrátů od kyselých hornin krystalinika po krystalické vápence, svahoviny, spraše
nebo aluviální náplavy aj., odpovídají různým typům. Nejčastější jsou kambizemě (eutrofní,
mezotrofní nebo oligotrofní hnědozemě) s různým množstvím živin a velkým rozpětím acidity
nebo luvizem (parahnědozem), oba typy s příp. oglejením nebo pseudooglejením. Obsah
mapovací jednotky tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a
habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata na vlhčích stanovištích Tilia
platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan - Fraxinus
excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium). Ve
vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba).
Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme
pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především
byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger,
Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum,
Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla,
Poa nemoralis).
Biková bučina (Luzulo-Fagetum) představuje edafický klimax v submontánním až montánním
stupni podmíněný minerálně chudými horninami, na nichž střídá klimatický klimax bučin ze sv.
Fagion. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek od 450 do 850 m n. m. Osidluje půdy patřící
k oligotrofní kyselé kambizemi s mělkým humusovým horizontem (cca 5 cm mocným), který
v půdním profilu představuje přes svou značnou kyselost zásobárnu bází a živin. Tyto půdy se
vyvinuly na kyselých silikátových horninách krystalinika (žuly, ruly, fylity), na proterozoických a
paleozoických břidlicích, silicitech a slepencích, ale i paleoryolitech, dále na chudých
mezozoických sedimentech (zejména pískovcích). V třetihorních eruptivních pohořích je biková
bučina vázána většinou na znělce. Na minerálně bohatších horninách se s ní lze setkat na
návětrných svazích a na hřbetech ochuzovaných o živiny odvíváním odpadu. Biková bučina se
vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou – je tvořena většinou jen stromovým a bylinným
patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je potlačeno bohatým opadem
bukového listí, které se obtížně rozkládá. Toto patro se tvoří jen na místech exponovaných větru,
kde je opad odvíván. Stromové patro bývá často tvořené pouze bukem (Fagus sylvatica). Jako
příměs se vyskytuje v nižších polohách dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea, Q. robur),
popř. lípa srdčitá (Tilia cordata). Dříve tvořila příměs stromového patra i jedle (Abies alba), která
však v posledních desetiletích většinou vyhynula. V bylinném patru se v roli dominanty
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v závislosti na půdních podmínkách a nadmořské výšce střídají Luzula luzuloides, Deschampsia
flexuosa, řidčeji Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis.
Aktuální vegetace
Vegetační kryt řešeného území je tvořen převážně cílenou výsadbou stromů a keřů. Nálet se
vyskytuje pouze v minimálním rozsahu. Řešené území bylo rozděleno na 2 dílčí lokality. První
zahrnuje okolí současného obchodního domu Tesco a druhá lokalita je v prostoru dnešního
parkoviště na ploše mezi obchodním domem a nádražím MHD. Zákres zeleně viz obr. 16.
Plocha č. 1 (v těsném okolí areálu obchodního domu Tesco). Podél ulice 1. máje je výsadba
celkem 14 kusů lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Jedná se o mladou výsadbu do výšky 4 m,
dřeviny jsou vitální a nepoškozené. Podél obchodního domu je starší výsadba keřů a nižších
stromů. Z keřů je zastoupen tavolník prostřední (Spirea media), skalník rozprostřený
(Cotoneaster horizontalis), svída bíla (Swida alba), rododendron (Rhododendron x hybridum), tis
červený (Taxus baccata), zerav východní (Thuja orientalis), jalovec virginský (Juniperus
virginiana) a jalovec obecný (Juniperus communis). Ze stromů pak habr obecný (Carpinus
betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk pichlavý (Picea pungens). Jedná se o starší
výsadbu, se zanedbanou údržbou. Vedle vchodu do budovy C obchodního domu Tesco se
nachází starší jedinec jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Je to strom vysoký cca 26 m,
s obvodem kmene 280 cm, oválnou korunou a dobrým zdravotním stavem. Přehled jednotlivých
dřevin je uveden v tab. 26 a jejich lokalizace je znázorněna na obr. 16.
Obr. 14: Dendrologická lokalita 1

Plocha č. 2 (parkoviště mezi obchodním domem a nádražím MHD). Podél ulice Fügnerova,
vedle tramvajové tratě se nachází výsadba 8 kusů lípy srdčité (Tilia cordata). Dřeviny jsou
chráněné vysokou betonovou zídkou kolem každého jedince. Po okraji parkoviště rovnoběžně
s ulicí Fügnerova je řada celkem 9 kusů topolu černého kultivar Italika (Populus nigra cv.
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Italica). Všechny tyto stromy mají značně proschlou korunu, někteří jedinci až z cca 50 %. Na
ploše parkoviště jsou dále dva vzrostlé starší stromy. Jedná se o buk lesní (Fagus sylvatica) o
výšce 25 m a obvodu kmene 258 cm a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) o výšce 19 m a
obvodu kmene 365 cm. Oba jedinci jsou vitální a v dobrém zdravotním stavu. Podél chodníku
naproti parkovacímu domu je ve dvou řadách výsadba 6 kusů javoru mléče kultivar Globosum
(Acer platanoides cv. Globosum). Jedná se mladé dřeviny s tvarovanou korunou. Parkoviště za
Tescem je částečně ohraničeno živým plotem z ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgaris).
Přehled jednotlivých dřevin je uveden v tab. 26 a jejich lokalizace je znázorněna na obr. 16.
Fotodokumentace jednotlivých dřevin je uvedena na obr.17 – 19.
Obr. 15: Dendrologická lokalita 2

Tab. 26: Přehled dřevin na řešeném území
č. český název
latinský název

1

lípa velkolistá

2

Skupina keřů:
tis červený
tavolník prostřední
skalník rozprostřený
jalovec virginský
zerav východní
smrk pichlavý

3
4
5

tis červený
Skupina keřů:
tavolník prostřední
rododendron

EVERNIA s.r.o.

Tilia platyphyllos
Taxus baccata
Spirea media
Cotoneaster horizontalis
Juniperus virginiana
Thuja orientalis
Picea pungens
Taxus baccata

obvod
kmene
(m)
20 - 30

25

výška
stromu
(m)
3,5 – 5,0

tvar
koruny

zdravot.
stav

pozn.

O

5

14 ks

do 2,0

N

3

4,0

KU

5

2,0
0,8

N
N

5
4

Spirea media
Rhododendron x hybridum
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svída bílá
skalník rozprostřený
zerav východní
6
7
8

Swida alba
Cotoneaster horizontalis
Thuja orientalis

smrk pichlavý
jasan ztepilý
Skupina keřů:
jalovec virginský
jalovec obecný
borovice lesní
9 habr obecný
10 Skupina keřů:
borovice lesní
tavolník prostřední
jalovec virginský

Picea pungens
Fraxinus excelsior

11 habr obecný
12 zerav východní
13 Skupina keřů:
rododendron
tis červený
zerav východní
14 smrk pichlavý
15 jilm habrolistý
16 lípa srdčitá
17 topol černý kultivar
Italica
18 jírovec maďal
19 javor mléč Globosum

Carpinus betulus
Thuja orientalis

20 buk lesní
21 bez černý
22 ptačí zob obecný
23 jalovec obecný
vysvětlivky:
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Juniperus virginiana
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Carpinus betulus

45
280

8,5
26,0
3,5

KU
O
N

5
5
4
2 ks
2 ks

10

2,5
do 1,0

O
N

5
4

10

2,5
1,5
1,5

O
N
N

5
4
4

3 ks

8
15
25 – 35
150

2,5
4,0
3,0 – 4,0
20,0 –
22,0
19,0
2,0

KU
O
O
S

4
4
5
2

2 ks
2 ks
8 ks
9 ks

O
O

5
4

6 ks

25,0
4,0
1,5

Š
O
N

5
4
4

3,0

N

4

Pinus sylvestris
Spirea media
Juniperus virginiana

Rhododendron x hybridum
Taxus baccata
Thuja orientalis
Picea pungens
Ulmus minor
Tilia cordata
(Populus nigra cv. Italica)
Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Globosum
Fagus sylvatica
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Juniperus communis

zdravotní stav

tvar koruny

1 – zcela odumřelý
2 - silně poškozený
3 - středně poškozený
4 - částečně poškozený
5 - nepoškozený

N – nízká
Š – široká
S – sloupovitá
KU – kuželovitá
O – oválná

365
10
258

vícekmen

Shrnutí botanického průzkumu
V prostoru budoucí výstavby obchodně kulturního centra Forum Liberec má vegetace čistě
antropogenní charakter. V převážné většině dřevin se jedná o doprovodnou městskou zeleň
v okolí obchodního domu Tesco. Většina těchto dřevin nemá významnou sadovnickou hodnotu a
ani není vhodně udržovaná. Plochy zeleně, které přímo navazují na areál obchodního domu, jsou
často znečištěny odpadky.
Oproti tomu je na řešené ploše několik stromů vysoce hodnotných. Jedná se zejména o jírovec
maďal (Aesculus hippocastanum) a buk lesní (Fagus sylvatica) rostoucí jako solitery na ploše
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parkoviště mezi obchodním domem a nádražím MHD. Jedná se o staré vzrostlé stromy s dobrým
zdravotním stavem a značnou krajinářskou hodnotou. Dalším velkým soliterně stojícím stromem
na lokalitě je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Ten je umístěn vedle vchodu do budovy C v ulici
1. máje. Žádný z těchto stromů není možné ponechat na původním místě a vlivem výstavby
zřejmě dojde k jejich pokácení.
C.II.5.2. Fauna
V této kapitole je uvedena stručná charakteristika zoologických poměrů v zájmové oblasti.
Širší území:
Liberecká kotlina, do níž zájmové území náleží, je zoologicky málo zajímavým územím.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám se zde již nevyskytují teplomilné lesostepní druhy
vnitrozemí a také druhy horské zde nejsou až na výjimky rozšířeny. Faktorem, omezujícím
biodiverzitu, je chudé geologické podloží a zejména pak výrazná urbanizace území.
Hodnotnějšími biotopy v území jsou proto především mokřady v potočních nivách a fragmenty
přirozených listnatých lesů.
Zájmové území:
Vlastní řešené území leží uvnitř městské zástavby v městském centru, takže se zmíněné
hodnotnější biotopy na lokalitě nenacházejí. Většina území je zastavěna obchodním centrem
Tesco a zpevněnou plochou parkoviště. Charakter území s druhově i početně chudou vegetací
spolu s negativními vlivy okolní městské zástavby a s vlivy frekventovaných komunikací omezují
přítomnost živočišné složky pouze na společenstva synantropních, popřípadě invazních druhů
odolných stresu, která jsou jediná schopná využít tuto niku. Vlivem nepříznivých stanovištních
podmínek je nízká nejen druhová diversita, ale také populační hustota nalezených druhů.
Z typických druhů vyskytujících se v takto urbanizovaných centrech měst lze jmenovat
následující: potkan (Rattus norvegicus), kos černý (Turdus merula), holub skalní (Columba livia
f. domestica), hrdlička domácí (Streptopelia decaocto), vrabec domácí (Passer domesticus) aj.
Území je z hlediska zoologického zcela nevýznamné.
C.II.6. Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny:
•

zvláště chráněná území

•

územní systém ekologické stability

•

významné krajinné prvky

•

přírodní parky

Zvláště chráněná území
V § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se uvádí, že území přírodovědecky či
esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví
podmínky jejich ochrany.
Širší území:
Ve vzdálenosti cca 2,5 km od zájmové lokality jsou hranice chráněné krajinné oblasti Jizerské
hory. CHKO Jizerské hory zahrnuje území vlastních Jizerských hor a jejich podhůří s výjimkou
Černostudničního hřbetu. Celková rozloha CHKO je 368 km2, z toho lesní půda zaujímá 269
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km2. nejvyšším bodem je vrchol Smrku (1124 m n. m.). Na území CHKO nalezneme mnoho
kontrastů. Jsou zde jednak rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, jednak
mimořádně hodnotná území s přirozenými lesními společenstvy, zejména souvislý komplex
bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť
s vzácnou flórou i faunou. Významnou součástí CHKO je také bezlesá krajina s převažujícími
loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury.
Zájmové území:
Na řešené lokalitě se nenachází žádné zvláště chráněné území.
Obr. 20: Hranice CHKO Jizerské hory na území Liberce s vyznačením zájmového území

Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability charakterizován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
Širší území:
Přehled územního systému ekologické stability na území Liberce je znázorněn na Obr. 21.
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Obr. 21: Územní systém ekologické stability na území Liberce s vyznačením zájmového
území

Zájmové území:
Přímo do sledovaného území nezasahuje žádný skladebný prvek nadregionálního, regionálního
ani lokálního územního systému ekologické stability. V blízkosti lokality se nachází lokální
biokoridor Lužická Nisa, který zahrnuje vlastní vodní tok a břehovou vegetaci. V úseku, ve
kterém prochází Lužická Nisa centrem města Liberce, je lokální biokoridor nefunkční.
Významné krajinné prvky
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remíze, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
Širší území:
Významným krajinným prvkem ze zákona je vodní tok Lužická Nisa, který protéká v blízkosti
zájmového území. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, který pramení u Bedřichova ve
výšce 765 m n. m. a ústí do Odry na území Polska. Lužická Nisa má na území města Liberce
charakter menší řeky až říčky, s šířkou řečiště do 10 metrů (po soutoku s Černou Nisou místy i
více) a s hloubkou do 1 metru. Jedná se o střední část toku, vyznačující se místy ještě značným
spádem a tvorbou nevýrazných meandrů. V řešeném úseku v centru města má Lužická Nisa
zpevněné koryto.
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Zájmové území:
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky.
Přírodní parky
Širší území:
Západně od Liberce v těsné blízkosti města leží přírodní park Ještěd. Zahrnuje téměř celý
Ještědský hřbet protažený ve směru SZ – JV v délce asi 22 km. Jeho výměra činí 93,60 km2.
Přírodní park Ještěd byl vyhlášen v roce 1995.
Zájmové území:
V zájmovém území není vymezen žádný přírodní park.
C.II.7. Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: „Krajinný
ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchal, 1997), která definuje
tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
Tab. 27: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
Podtyp
krajina
silně
pozměněna
Acivilizačními
zásahy,
dominantní až výlučný podíl
Ao
sídelních, industriálních nebo
agroindustr. prvků, cca 30 %
A+
území ČR
krajina s vyrovnaným vztahem
B
Bmezi přírodou a člověkem
krajina
masový
intermediální („harmonická“),
Bo
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
B+
industriálních prvků, cca 60 %
rozlohy ČR
C
krajina
s dominantním
Ckrajina
výskytem přírodních prvků
relativně
s nevýraznými
civilizačními
Co
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR
C+

Charakteristika
snížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
krajinného rázu omezovány
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
především v oblasti památkové péče
snížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech
základní typ,

zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (Přír.
park)
snížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krytu (např. po imisních kalamitách)
základní typ

zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie Ao krajina zcela
přeměněná člověkem. Jedná se o centrum městské zástavby, kde dominují antropogenní prvky
jako výškové budovy, obchodní plochy, sídla firem a prvky městské dopravy nad prvky
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přírodními. Ty jsou zastoupeny pouze výsadbou a údržbou městské zeleně. Současný stav
lokality je zachycen na fotodokumentaci na obr. 22 a 23.
C.II.8. Obyvatelstvo
Základní demografická charakteristika vychází ze sčítání 2. 3. 1991 (SLBS). Počet bydlících osob
v Liberci dosáhl při sčítání hodnoty 101 967 osob, z toho bylo 49 080 mužů (48,13 %) a 52 887
žen (51,87 %). Vývoj základních věkových skupin potvrzuje nepříznivé tendence zhoršování
věkové skladby obyvatelstva. Stálý pokles potvrzuje snižování počtu trvale bydlících obyvatel v
roce 1998 na 99 794 a v roce 1999 na 99 588 obyvatel. Dle předběžných výsledků sčítání SBDL
(září 2001) bylo ve městě evidováno 99 832 obyvatel, z toho 98 763 trvale bydlících.
Tab. 28: Věková skladba obyvatelstva
Věková skladba
1991
1995
2001
Počet osob
abs.
%
abs.
%
abs.
Předproduktivní
20 669
20,3
17 463
17,3
15 665
Produktivní
61 189
60,0
65 574
65,2
66 367
Poproduktivní
20 109
19,7
17 567
17,5
17 800
101
967
100,0
100
604
100,0
99 832
∑
Index vitality
1,03
0,99
0,88
Pozn.: Od roku 1997 došlo ke změně vymezení produktivního věku (15 - 59 pro obě pohlaví).

%
15,7
66,5
17,8
100,0

Pro návrhové období byla zpracována prognóza vývoje počtu obyvatel ve 3 variantách. S
ohledem na pravděpodobný vývoj jednotlivých složek reprodukce lze očekávat, že počet obyvatel
v Liberci se bude snižovat prakticky po celé návrhové období. Za nejpravděpodobnější se
předpokládá vývoj dle střední varianty. Předběžné výsledky sčítání obyvatelstva tento vývoj
potvrzují a nevyvolávají potřebu měnit prognózované úvahy o vývoji obyvatel v území.
Tab. 29: Varianty projekce
Varianta
Minimální
Střední
Optimistická

1995
100 600
100 600
100 600

2000
98 746
99 502
99 714

2005
97 215
99 240
99 433

2010
98 888
99 171
99 722

2015
93 854
98 307
99 414

2020
91 186
96 846
98 365

Tab. 30: Struktura vývoje přírůstku obyvatel (tis. osob) střední varianta
Období
Počet osob
Počáteční stav
Přirozený
Migrační
Celkový
Konečný stav

1995
až
2000
100,6
- 0,4
-0,7
- 1,1
99,5

2000
až
2005
99,5
- 0,5
+ 0,3
- 0,2
99,3

2005
až
2010
99,3
- 1,0
+ 0,9
- 0,1
99,2

2010
až
2015
99,2
- 1,5
+ 0,7
- 0,9
98,3

2015
až
2020
98,9
- 1,7
+ 0,3
- 1,4
96,9

Celkem
1995 - 2020

Z toho
1995 - 2015

100,6
- 5,2
+ 1,5
- 3,7
96,9

100,6
- 3,5
+ 1,2
- 2,3
98,3

C.II.9. Hmotný majetek
Výstavbou komerčního a obchodního centra Forum Liberec dojde k likvidaci současné budovy
obchodního domu Tesco z počátku sedmdesátých let minulého století a na jejím místě bude
realizována nová výstavba. V případě realizace varianty 2 dojde také k odstranění budovy č.p.
116, která je umístěna za obchodním domem Tesco ve směru k nádraží MHD.

EVERNIA s.r.o.

Strana 53

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

C.II.10. Kulturní a archeologické památky
Širší území:
V centru Liberce je vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje prostor od Soukenného
náměstí přes náměstí Dr. E. Beneše a Šaldovo až do oblasti podél Masarykovy třídy. Základním
důvodem ochrany je výstavba z 2. poloviny 19. století a začátku 20. století. Mezi nejvýznamnější
objekty patří budova radnice, divadla F.X. Šaldy, Severočeského muzea, zámku aj.
Zájmové území:
Záměr je umístěn v centru města Liberec a nachází se v blízkosti hranice městské památkové
zóny města Liberce (viz obr. 28).
Žádné kulturní ani archeologické památky se na řešené lokalitě nevyskytují.
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Na základě rozboru současného stavu jednotlivých složek životního prostředí provedeného v kap.
C.II. lze z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí a únosného zatížení
zájmového území uvést následující závěry:
• celkový stav životního prostředí zájmového území odpovídá charakteru městského centra.
Jedná se o zcela urbanizovaný prostor s minimálním zastoupením zeleně. Vzhledem k tomu,
že veškerá automobilová doprava se odehrává pouze na východní straně území (třída Dr.
Milady Horákové) a v ostatních částech je automobilový provoz omezen, není celé území
nadměrně zatíženo hlukem a imisemi. Z tohoto pohledu může být prostorem, ve kterém lze
realizovat polyfunkční centrum
• v zájmovém území se nevyskytují žádné objekty, které by z hlediska legislativy ochrany
životního prostředí znemožňovaly realizaci záměru
• jedinou přírodní charakteristikou, která musí být zohledněna v technickém řešení, je rozsah
zátopové oblasti Lužické Nisy, kdy v pásu stoleté vody se nachází cca polovina areálu.
• současné zatížení území je na únosné úrovni a není limitem pro realizaci závěrů
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a
hodnocení vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní
prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti
a významnosti

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C HARAKTERISTIKA

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vliv na půdu
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7. Vliv na flóru a faunu a ekosystémy
D.I.8. Vliv na krajinu
D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění u
konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Přehled způsobů
klasifikace vlivů je uveden v tab. 31. V tab. 32 je dále uvedena obecná stupnice, podle které je
hodnocena celková přijatelnost identifikovaných dopadů. Klasifikace vlivů hodnoceného záměru
je pak provedena v tab. 58.
Tab. 31: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU
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1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv výstavby a přidružených staveb
b) vliv vlastního provozu areálu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
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4. velmi pravd.
5. jisté
1. inhibiční

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
staveb a činností

Tab. 32: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

likvidace objektu,
extrémní
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena
průměrný může
vést k ohrožení
funkce

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady
nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s drobnými
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Screeningové hodnocení
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí. Na
základě provedení základního terénního šetření a konzultací s investorem, projektantem a
některými pracovníky dotčených orgánů státní správy, byl na začátku řešení proveden rozbor
hlavních problémových okruhů, které lze při daném hodnocení očekávat.
Matice očekávané významnosti jednotlivých témat z osnovy EIA je uvedena v následující
tabulce.
Tab. 33: Předběžné hodnocení hlavních problémových okruhů
Osnova EIA

Předmět hodnocení

D.1.1
D.1.2.
D.1.3
D.1.4.
D.1.5.
D.1.6.
D.1.7.
D.1.8.

Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu a ekosystémy
Vliv na krajinu

EVERNIA s.r.o.

Kategorie
významnosti
I
II
X
X
X
X

III

X
X
X
X
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Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

X

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Jako základní problémové okruhy byly určeny:
•
•

vlivy na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž, faktor pohody)
vlivy na povrchové vody – zátopová území

D.I.1. Vliv na obyvatelstvo
D.I.1.1. Základní rozbor
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tab. 34: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk
Imise
Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady
Faktor pohody

Výskyt
+
+
+/+
+
+

Poznámka
Předpokládá se mírné zvýšení hluku
Záměr bude mít minimální vliv na zvýšení imisí
Po dobu výstavby
Vzroste počet zdrojů světelného znečištění
Vznik nového obchodně kulturního centra
Pozitivní ovlivnění je cílem záměru

Z uvedené klasifikace potom vyplývá i popis jednotlivých vlivů:
• hluková zátěž – byla zpracována samostatná hluková studie, která je přílohou této
dokumentace. Základní popis je v kap. D.I.3
• imisní zátěž – byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je přílohou této
dokumentace. Základní popis je v kap. D.I.2
• hodnocení zdravotních rizik – nadstavbou nad hodnocením hlukové a imisní zátěže je
hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo, které převádí získané výsledky do hodnocení
konkrétních zdravotních dopadů. Byl zpracován samostatný znalecký posudek, který je
přílohou této dokumentace. Základní popis je v kap. D.I.1.2.
• světelné znečistění, sociální a ekonomické dopady, vliv na faktory pohody jsou popsány
v následujících kapitolách D.I.1.3 – D.I.1.5
D.I.1.2. Hodnocení zdravotních rizik
Realizací záměru dojde k ovlivnění obyvatel města Liberec. Záměr se nachází v centru města
v těsné blízkosti zástavby. Výchozím podkladem k hodnocení expozice hluku a ke
kvantitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je obecně znalost hlukové zátěže získaná
měřením nebo modelovým výpočtem vztažená ke konkrétnímu počtu exponovaných osob.
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V daném případě jsou k dispozici výstupy hlukové studie, která hodnotí pomocí výpočtového
programu předpokládanou akustickou situaci zájmového území v časovém horizontu roku 2015
ve dvou variantách a sice bez realizace a s realizací záměru.
Vstupními údaji modelového výpočtu hluku byl odhad intenzity dopravy dle dopravního modelu
města Liberec, provoz tramvajové linky Liberec – Jablonec n. N. a provoz obou parkovacích
domů. Nejsou hodnoceny stacionární zdroje hluku plánovaných objektů polyfunkčního centra,
neboť v současné době ještě nejsou projekčně upřesněny.
Výstupem hlukové studie jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní a noční dobu
vypočtené v referenčních bodech zohledňujících nejexponovanější obytnou zástavbu. Referenční
body jsou situovány 2 m před fasádou domů ve výšce obytných místností.
V hodnoceném zájmovém území žije dle údaje zpracovatele studie 1211 obyvatel. Jedná se
především o dvě lokality – ulice Dr. M. Horákové a lokalita Na Bídě (ulice Na Bídě a Mlýnská),
kde žije většina obyvatel exponovaných hluku z automobilové a tramvajové dopravy na
komunikacích, na které má být polyfunkční centrum Forum napojeno.
Konkrétním výstupem hlukové studie dále využitým při kvantitativním hodnocení zdravotních
rizik hluku z dopravy je tabulkové rozdělení úrovně expozice těchto obyvatel do hlukových
pásem po 5 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době, resp. po 2 dB ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v noční době, převzaté z hlukové studie. Tyto údaje jsou uvedeny
v následujících tabulkách, uvádějících počty obyvatel žijících v daném hlukovém pásmu.
Tab. 35: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve dne
LAeq, 6-22 hod.
< 50
50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75

bez centra FL
54
75
312
435
280
55

s centrem FL
54
42
225
532
303

Tab. 36: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noci
LAeq, 22-6 hod.
< 42
42 – 44
44 – 46
46 – 48
48 – 50
50 – 52
52 – 54
54 – 56
56 – 58
58 – 60

bez centra FL
49
5
18
56
130
305
258
122
226
40

s centrem FL
49
0
20
50
98
303
283
130
238
40

Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z následujících tabulek, ve kterých jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové
expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za
dostatečně prokázané.Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí
vůči účinkům hluku.
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Tab. 37: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže ve dne
Nepříznivý účinek
40-45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

54

75

312

435

280

55

54

42

225

532

303

55

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Počet exp. obyvatel – 2015 bez
centra FL
Počet exp. obyvatel – 2015
s centrem FL

Tab. 38: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže v noci
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

49

14

195

624

327

49

10

158

651

343

60-65

65+

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost
Počet exp. obyvatel – 2015 bez
centra FL
Počet exp. obyvatel – 2015
s centrem FL

Ve spodní části tabulek jsou zhruba uvedeny počty obyvatel, kteří budou dle výstupů hlukové
studie v roce 2015 exponováni hluku z dopravy v příslušném hlukovém pásmu v denní a noční
době ve variantách výpočtu bez realizace záměru výstavby centra Forum Liberec (FL) a s
realizací tohoto záměru.
Z tabulek je zřejmá poměrně vysoká míra hlukové expozice obytných domů situovaných
v blízkosti příjezdních komunikací do plánovaného centra, která je pro exponované obyvatele
zdrojem zvýšeného rizika známých nepříznivých účinků hluku s výjimkou postižení sluchového
orgánu. Zřejmé je též zvýšení intenzity této expozice u části obyvatel v důsledku navýšení
frekvence dopravy po realizaci záměru.
Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi indikátory
nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. Důvodem je jak
homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší při svých
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aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje, i když
nedochází přímo k probuzení.
Pro noční hluk z městské pozemní dopravy je dnes možné na základě současných znalostí vztahů
expozice a účinku provést podrobnější kvantitativní zhodnocení míry zdravotního rizika
vyjádřené předpokládaným celkovým výskytem vybraných civilizačních onemocnění u
exponované populace, resp. procentem postižených osob.
Následující tabulka udává vztahy expozice a účinku pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku
v noční době použitelné ke kvantitativnímu zhodnocení míry zdravotního rizika hlukové zátěže
vyjádřené předpokládaným celkovým výskytem vybraných civilizačních onemocnění u
exponované populace, resp. procentem postižených osob.
Tato predikce výskytu civilizačních chorob a procenta postižených osob vychází z diagramů
závislosti účinku na noční hlukové expozici LAeq 22-6 h zpracovaných v závěrečných zprávách
subsystému 3 Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP, publikovaných
Státním zdravotním ústavem Praha.
Tab. 39: Vztah expozice a účinku pro hluk z dopravy – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)

Suma civilizačních chorob*
Procento osob s infarktem myokardu
Procento osob obtěžovaných hlukem
Procento osob s narušeným spánkem

<40
Do 81
Do 3,7
Do 26
Do 11

40-45
81-84
3,7-4,1
26-33
11-12,5

45-50
84-88
4,1-4,5
33-41
12,513,8
4 – 4,5

50-55
88-91,5
4,5-4,9
41-52
13,8-15

55-60
91,5-95
4,9-5,4
52-65
15-16,5

60-65
95-98,5
5,4-6
65-82
16,5-18,5

Procento osob užívajících
Do 3,5
3,5 – 4
4,5 – 5
5 – 5,7
5,7 – 6,5
denně sedativa
*Jedná se o tuto skupinu vybraných civilizačních chorob : hypertenze, infarkt myokardu, vředová choroba žaludku
a dvanácterníku, cholelithiasa a urolithiasa, diabetes mellitus, nádorová onemocnění a časté katary horních cest
dýchacích.

Údaj o sumě civilizačních nemocí je zde třeba chápat, tak že hlučnost nezpůsobuje u
exponovaných osob specifická onemocnění, nýbrž celkově zhoršuje jejich zdravotní stav,
přispívá k dřívějšímu propuknutí chorob, která by se jinak projevila později a zhoršuje jejich
průběh. Podle výsledků dotazníkových šetření frekvence součtu civilizačních chorob statisticky
významně stoupá v závislosti na noční ekvivalentní hladině hluku od 81 do 102 %.
Kvantitativní charakterizace zdravotního rizika hluku z pozemní automobilové dopravy vychází
ze vztahu mezi noční hlukovou expozicí a celkovou sumou výskytu výše uvedených civilizačních
chorob, který byl v rámci systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí ve městech v ČR opakovaně ověřen.
Vztah pro kvantitativní hodnocení míry pravděpodobnosti zdravotního postižení hlukem,
převzatý ze závěrečné zprávy subsystému 3 Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve
vztahu k životnímu prostředí za rok 2000, je znázorněn pro jednotlivá dvoudecibelová pásma
LAeq v rozsahu od 40 do 72 dB v tab. 40.
Tento odhad platí u dospělých osob v případě alespoň 10-ti letého pobytu v prostředí s danou
noční hlučností.
Tab. 40: Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem (LAeq 22-6 h )

dB LAeq

Pravděpodobnost
rizika postižení
hlukem (%)

dB LAeq

Pravděpodobnost
rizika postižení
hlukem (%)

dB LAeq

Pravděpodobnost
rizika postižení
hlukem (%)

< 40

-

50-52

4,0

62-64

8,3
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40-42
42-44
44-46
46-48
48-50

0,4
1,1
1,8
2,5
3,3
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52-54
54-56
56-58
58-60
60-62

4,7
5,4
6,2
6,9
7,6

64-66
66-68
68-70
70-72

9,1
9,8
10,5
11,2

Výstupem tohoto kvantitativního hodnocení rizika hluku je odhad konkrétního počtu obyvatel, u
kterých lze na základě známé hlukové expozice dle hlukové studie předpokládat nepříznivé
účinky hluku v podobě pocitů obtěžování hlukem, zhoršené kvality spánku a zvýšené
nemocnosti.
Výsledek kvantitativního odhadu počtu takto postižených osob z celkového počtu obyvatel
zájmového území exponovaných hlukem z dopravy je na základě údajů hlukové studie uveden
v následující tabulce. Počty osob se špatným spánkem a s pocity obtěžování hlukem jsou zde také
odvozeny přesnějším způsobem na základě dvoudecibelových hlukových pásem, jako je tomu u
rizika zvýšené nemocnosti.
Tab. 41: Vliv výstavby na zvýšení rizika nepříznivých účinků hluku
Počet a procento obyvatel obytné zástavby zájmové oblasti
postižených hlukem z dopravy z celkového počtu 1211 exponovaných
obtěžovaní
lidé se špatným spánkem lidé s vyšší nemocností
hlukem
počet
%
počet
%
počet
%
2015 bez centra Forum LBC
560
46,3
174
14,4
54
4,5
2015 s centrem Forum LBC
566
46,8
175
14,4
55
4,5

Předpokládané zvýšení hlukové expozice v důsledku nárůstu dopravního zatížení zájmového
území po realizaci záměru výstavby polyfunkčního centra se z hlediska zdravotního rizika
teoreticky projeví zvýšením počtu postižených obyvatel v rozsahu setin až desetin procenta
z exponované populace. Hodnocení rizika hluku bylo zaměřeno na obyvatele stávající obytné
zástavby zájmového území, exponované hluku z automobilové a tramvajové dopravy na
komunikacích, na které má být polyfunkční centrum Forum napojeno. Z výsledků vyplývá, že
hlukové zatížení obytné zástavby, předpokládané hlukovou studií v roce 2015 je pro exponované
obyvatele zdrojem zvýšeného rizika známých nepříznivých účinků hluku s výjimkou postižení
sluchového orgánu. Dle kvantitativního odhadu na základě známých vztahů expozice a účinku je
možné předpokládat, že cca 46 % obyvatel zájmové oblasti je hlukem z dopravy obtěžováno, cca
14 % obyvatel je rušeno při spánku a u 4-5 % obyvatel se dlouhodobá hluková expozice
projevuje zvýšenou nemocností na řadu civilizačních onemocnění. Předpokládané zvýšení
hlukové expozice v důsledku nárůstu dopravního zatížení zájmového území po realizaci záměru
výstavby polyfunkčního centra se z hlediska zdravotního rizika teoreticky projeví zvýšením
počtu postižených obyvatel v rozsahu setin až desetin procenta z exponované populace.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší je ovšem nezbytné kromě vypočteného
příspěvku zohlednit imisní pozadí z jiných blízkých i vzdálených zdrojů. Odhad úrovně tohoto
imisního pozadí většinou bývá velkým úskalím spolehlivého hodnocení expozice, avšak v daném
případě je dle sdělení zpracovatele rozptylové studie kvalita ovzduší zájmového území
monitorována měřící stanicí ČHMÚ Liberec – město a výsledky měření imisí NO2 a PM10 jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
Tab. 42: kvalita ovzduší zájmového území
NO2

2000

2001

2002

2003

hodinové
maximum

53,0

98,2

193,8

180,8

EVERNIA s.r.o.

Strana 63

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

98 % kvantil
denní maximum
98% kvantil
roční průměr

44,0
26,0

58,6
58,7
41,5
25,0

73,9
132,7
52,5
25,0

82,7
87,6
59,9
27,9

PM10

2000

2001

2002

2003

hodinové
maximum
98 % kvantil
denní maximum
98% kvantil
roční průměr

144

193,0

238,0

226,5

58
24

58,0
80,5
42,1
21,0

59,5
95,1
45,6
19,0

80,0
76,6
58,1
26,5

Hodnoceným zájmovým územím záměru je okolí hlavních příjezdových komunikací se dvěma
hlavními lokalitami obytné zástavby (ulice Dr. Milady Horákové a ulice Na Bídě a Mlýnská), kde
žije většina obyvatel dotčených vlivy dopravy. Celkový počet obyvatel žijících v zájmovém
území je dle sdělení zpracovatele studie cca 1200.
Na základě výstupů rozptylové studie byla zhodnocena zdravotní rizika imisního příspěvku
posuzovaného záměru pro nejdůležitější škodliviny z dopravy. Z tohoto hodnocení vyplývá, že
tento imisní příspěvek, daný předpokládaným zvýšením intenzity dopravy do polyfunkčního
centra, je z hlediska zdravotních rizik znečištění ovzduší pro obyvatele zájmového území
nevýznamný a prakticky nepostižitelný.
Jako citlivý ukazatel míry rizika byl na základě vztahů z epidemiologických studií a výsledků
měření na blízké monitorovací stanici ČHMÚ vyhodnocen vliv celkové současné imisní zátěže
znečištěného ovzduší na chronickou i akutní nemocnost dětí žijících v zájmovém území záměru.
Nejvýznamnější je tento vliv u suspendovaných částic frakce PM10. Ve srovnání s ostatními
městy ČR se sledovanou kvalitou ovzduší je však tento stav ještě velmi příznivý. Imisní
příspěvek z dopravy na přilehlých komunikacích se dle rozptylové studie na celkové imisní zátěži
zájmového území podílí jen nepatrně.
Tab. 43: Vliv suspendovaných částí frakce PM10 na chronickou nemocnost dětí
Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci PM10
3
Prevalence (% populace)
Rp (µg/m )
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
27
2,03
1,08-4,06
6,10
3,23-12,17

Imisní příspěvek benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy po přilehlých komunikacích nedosahuje ve
srovnání s pravděpodobným imisním pozadím v Liberci významných hodnot a nepřekračuje
akceptovatelnou úroveň celoživotního karcinogenního rizika při expozici z ovzduší.
Dílčí závěr hodnocení zdravotních rizik:
Předpokládané zvýšení hlukové a imisní zátěže v důsledku nárůstu dopravního zatížení po
realizaci záměru výstavby polyfunkčního centra dle hlukové a rozptylové studie nepovede ve
srovnání s hlukovým a imisním pozadím z jiných zdrojů k významnému zvýšení zdravotních
rizik pro obyvatele zájmového území.
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D.I.1.3. Světelné znečištění
Výstavba bude realizována v centru města, které je již dnes výrazně osvětleno. Toto osvětlení je
zde účelné a souvisí s funkcí daného prostoru. Navýšení po výstavbě záměru nebude významné.
D.I.1.4. Sociální a ekonomické dopady
Centrum se stane součástí obchodní a kulturní vybavenosti města. Proto vlivy nelze posuzovat
izolovaně, ale pouze v kontextu celkového rozvoje města. Za základní přínosy lze považovat:
• zvýšení počtu pracovních příležitostí,
• oživení centra města vzhledem k polyfunkčnosti záměru (obchod, zábava, bydlení),
• realizace záměru v místě dostupném pro velký počet obyvatel Liberce pěšky a městskou
hromadnou dopravou (realizace v těsné blízkosti terminálu MHD),
• zvýšení prestiže města Liberce realizací záměru, který má evropské parametry.
D.I.1.5. Ovlivnění faktorů pohody
Negativní vlivy
V průběhu výstavby areálu (tj. období 1 – 2 let) budou negativními vlivy, které s tím souvisí
(zvýšená hluková a imisní zátěž, vibrace, nárůst dopravy v okolí), ovlivněni nejen obyvatelé žijící
v blízkosti areálu, ale i tisíce dalších obyvatel, kteří denně projdou daným prostorem ve vazbě na
městkou hromadnou dopravu. Uvedené vlivy jsou průvodními jevy každé stavby. Na základě
provedených hodnocení je lze považovat za přijatelné. Pro jejich minimalizaci je třeba v dalších
stupních projektové přípravy v rámci plánu organizace výstavby věnovat pozornost jejich
minimalizaci.
Pozitivní vlivy
Pozitivní vlivy, které budou vyplývat z možnosti využívání centra k nákupům, odpočinku a
návštěvě kulturních akcí, se budou týkat v podstatě všech obyvatel Liberce, ale i návštěvníků ať
již z Libereckého kraje, České republiky nebo zahraničí. Za významné lze považovat především
tyto skutečnosti:
• vytváří se polyfunkční prostor, kde se bydlí, pracuje, odpočívá, nakupuje a kde se společensky
a kulturně žije. Jedná se tak o obranu proti vylidňování středů měst,
• prostor obsahuje rozsáhlé zastřešené prostory a umožňuje tak využívání i za nepříznivého
počasí, což je z hlediska Liberce důležité,
• ve vytvořeném centru se prolíná interiér s okolími exteriéry a vytváří se moderní městské
prostředí.
Celkově lze předpokládat, že pozitivní vlivy provozu výrazně převáží dočasné negativní vlivy při
výstavbě.
Budoucí vzhled objektu je patrný z vizualizací na obr. 24 a 25.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba komerčního a obchodního centra Forum Liberec bude mít široký vliv na obyvatelstvo.
Dojde ke zlepšení infrastruktury a rozvoji města a vlivem realizace záměru bude provedena
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přestavba několika křižovatek v centru. Dílčí negativní dopady v průběhu výstavby budou na
přijatelné úrovni. Celkový vliv na obyvatelstvo bude pozitivní.
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima

Možné vlivy výstavby na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 44: Vliv na ovzduší a klima
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na imise
Vliv na klima

Výskyt
+
-

Poznámka
Minimální zvýšení vlivem dopravy

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky SYMOS 97, platné od roku 1998 a
upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze,
založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází
z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrného prostoru, kde ve směru proudění vzduchu
převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Výpočet sekundární prašnosti (resuspenze částic ze zemského povrchu) není v metodice pro
výpočet rozptylu dosud zahrnut. Řešení této problematiky je součástí projektu „Výzkum, vývoj a
implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší v rámci legislativy ES“ a
bude navrženo jako doplněk ke stávajícím metodickým předpisům. Zatím však nebyla tato
problematika dořešena a model SYMOS ji zatím nezahrnuje. Výpočet emisí sekundárního prachu
z odkrytých osušených vodorovných ploch ve fázi výstavby parkovacích ploch a sejmutí svrchní
vrstvy zeminy byl proto proveden podle metodiky, prezentované Kahnwaldem [Staubemission
beim Umschlag und Lagern feinkorniger Schuttguter und Massnahmen zu ihrer Verringerung,
Stahl u. Eisen 97, Nr.2, 1977].
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je používán program MEFA v. 02. Program
umožňuje výpočet emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních
úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Předpokládaná doba výstavby je 10 měsíců. Zemní práce by měly probíhat 4 - 6 měsíců. Odkrytá
plocha bude při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární
prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich
velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být
v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti
nadměrné prašnosti zkrápění.
Byl proveden výpočet denních koncentrací frakce PM10 v nejbližších obytných lokalitách
v průběhu výstavby, kdy bude odkrytá plocha staveniště a nastanou příznivé podmínky pro
rozptyl prachu z této plochy. Jako body pro posouzení byly vybrány domy na Soukenném
náměstí, ve Fügnerově ulici a ulici M. Horákové. Jako zdroj prachu byla vybrána plocha rozměrů
100 x 100 m. Výsledky výpočtu jsou prezentovány v následující tabulce. Počítány byly pouze
denní koncentrace, průměrnou roční koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby areálu smysl
hodnotit.
Tab. 45: Imisní koncentrace PM10 ve vybraných bodech
bod
1. Soukenné nám. č.p. 112
2. Fügnerova č.p. 371
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Očekávané hodnoty v některých místech mohou překročit hodnotu imisního limitu nebo se k ní
přiblížit. Těchto hodnot by však mohlo být dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než
10 m/s, to je při trvání 3. a 4. stabilitní třídy a při „příznivém“ směru větru. Takovéto podmínky
mohou pro posuzované body nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, v žádném
případě tedy nemůže dojít k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení
vlády č. 350/2002 Sb.
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací během výstavby se projeví
především krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních)
koncentrací, nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. Pro výpočet
byly použity emisní faktory těžkých nákladních vozidel podle složení vozového parku
předpokládaného pro rok 2007.
Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin na okraji vozovky (ve
vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky):
NO2
CO
benzen
benzo(a)pyren

hodinová koncentrace
osmihodinová koncentrace
roční koncentrace
roční koncentrace

2,2 µg/m3
11,9 µg/m3
0,0016 µg/m3
0,0044 pg/m3.

D.I.2.1. Imisní situace v roce 2007
Nulová varianta
Doprava v území bez realizace polyfunkčního centra představuje dominantní zdroj emisí, imise
z této dopravy v podstatě charakterizují imisní situaci v posuzované lokalitě.
Maximální krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 v okolí dotčených komunikací a
stávajícího parkovacího domu se v současné době (v roce 2007 bez realizace záměru) pohybují v
desítkách µg/m3. Nejvyšší hodnoty kolem 40 µg/m3 (to je cca 20 % imisního limitu) se budou
vyskytovat v nejexponovanějších místech, v ulici M. Horákové, kde je doprava vedena v
bezprostřední blízkosti obytných domů. S rostoucí vzdáleností od komunikace imisní koncentrace
rychle klesají, očekávané koncentrace v Mlýnské ulici budou mezi 10 a 20 µg/m3.
V součtu se stávajícím imisním pozadím, naměřeným v místě které není významně ovlivněno
automobilovou dopravou (takto je imisní stanice charakterizována) by mohly emise z dopravy
v některých místech výjimečně a krátkodobě způsobit překročení hodinového imisního limitu.
Průměrná roční koncentrace NO2 je v lokalitě s dostatečnou rezervou pod imisním limitem a ani
příspěvek dopravy nezpůsobí její překročení.
Osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO se vzhledem k vysokému imisnímu limitu
pohybují i v nejzasaženějších místech v hodnotách do 4 % limitní hodnoty a ani v součtu se
stávajícím imisním pozadím v centru města nepřekročí koncentrace CO s výraznou rezervou
imisní limit.
Imisní pozadí organických látek v lokalitě není měřeno. Z jiných lokalit (Ústí n.L., Praha) je
známe, že roční koncentrace benzenu (s výjimkou míst výrazně ovlivněných automobilovou
dopravou) se pohybují pod imisním limitem, kolem hodnot 3 µg/m3. Příspěvek automobilové
dopravy v okolí posuzovaných komunikací je maximálně 0,5 µg/m3 a s výjimkou ulice M.
Horákové nepřekročí 0,3 µg/m3. Lze tedy předpokládat, že ani vinou automobilové dopravy
nedojde v lokalitě k překročení imisního limitu.
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Roční imisní limit představitele PAU benzo(a)pyrenu je 1 ng/m3. Očekávané roční koncentrace
této látky z dopravy v lokalitě nepřekročí hodnotu 1 pg/m3. Budou se tedy pohybovat do 1‰
imisního limitu a z hlediska dodržení limitní koncentrace nepředstavuje tato znečišťující látka
závažný problém.
Z pohledu imisních limitů je obecně v České republice významná prašnost. Nejvyšší naměřená
denní maxima frakce PM10 překračují v Liberci o desítky procent limitní hodnotu, 98% kvantil
denních průměrů se pohybuje kolem limitní hodnoty (znamená to že po 2% roční doby, to je cca
7 dní v roce) dochází k překročení limitní hodnoty, což je zákonem tolerovaný maximální počet
překročení. Roční průměr leží na úrovni imisního limitu, ale je nižší než platná mez tolerance.
Lze tedy konstatovat, že limitní hodnoty v Liberci jsou dodržovány, ale imisní zátěž je na hranici
těchto hodnot.
Denní maximální příspěvky dopravy v okolí komunikací jsou v jednotkách až desítkách µg/m3
(nepřekročí 20 µg/m3), roční koncentrace do 1 µg/m3. V součtu s imisním pozadím v Liberci by
mohlo v případě denních koncentrací dojít k překročení imisního limitu, pravděpodobnost této
situace je však malá. K překročení ročního limitu vinou dopravy by dojít nemělo, záleží však na
tom, jak se bude imisní situace v Liberci v budoucnu vyvíjet.
Varianta s polyfunkčním centrem
Charakter znečištění je obdobný jako v případě nulové varianty. Vzhledem k nárůstu dopravy
vyvolané provozem centra Forum dojde i k nárůstu imisních koncentrací.
V případě oxidu dusičitého se hodinové koncentrace v posuzovaných bodech zvýší až o 7 µg/m3.
Nárůst ročních koncentrací se bude pohybovat v desetinách µg/m3. Ve vztahu k případnému
překročení imisních limitů lze konstatovat totéž co v nulové variantě: v součtu se stávajícím
imisním pozadím by mohly emise z dopravy v některých místech výjimečně a krátkodobě
způsobit překročení hodinového imisního limitu, průměrná roční koncentrace NO2 je v lokalitě
s dostatečnou rezervou pod imisním limitem a ani příspěvek dopravy nezpůsobí její překročení.
Nárůst osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého bude v desítkách µg/m3, ale ani tyto
navýšené hodnoty nepřekročí 5 % imisní limitní koncentrace 10000 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzenu se v nejexponovanějším místě (dům mezi oběma
kruhovými křižovatkami) zvýší i vinou nového parkovacího domu o 0,16 µg/m3. jinde bude
nárůst nižší. Vzhledem v absolutním hodnotám ročních koncentrací (do 0,7 µg/m3) lze
předpokládat, že ani vinou automobilové dopravy nedojde v lokalitě k překročení imisního limitu
5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu i po nárůstu dopravy se budou pohybovat v
jednotkách ‰ ročního limitu a nárůst dopravy nezpůsobí sám o sobě překročení imisního limitu.
Z nejbližších měřených míst (Praha, Ústí n.L.) je však známo, že je zde roční limit překračován
až o desítky procent a obdobná situace se může vyskytnout i v Liberci. Přesto je příspěvek
posuzované dopravy zanedbatelný.
Vzhledem k tomu, že na emisích tuhých znečišťujících látek z automobilové dopravy se podílejí
téměř výhradně naftové motory, projeví se nárůst osobní dopravy do centra Forum na imisích
PM10 minimálně. Nárůst denních i ročních koncentrací je minimální (do 3 µg/m3 u denních
koncentrací a do 0,2 µg/m3 u ročních koncentrací). Lze tedy i v případě aktivní varianty opakovat
konstatování pro nulovou variantu - v součtu s imisním pozadím v Liberci by mohlo v případě
denních koncentrací dojít k překročení imisního limitu, pravděpodobnost této situace je však
malá (počet překročení hodnoty 10 µg/m3 je maximálně 18krát za rok), k překročení ročního
limitu vinou dopravy by dojít nemělo.
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D.I.2.2. Imisní situace v roce 2015
V porovnání s rokem 2007 dojde i přes očekávaný nárůst automobilové dopravy k výraznému
snížení imisní zátěže lokality, a to jak v případě nulové varianty, tak i v případě aktivní varianty.
Pokud nedojde v důsledku jiných činností k růstu imisního zatížení území tuhými znečišťujícími
látkami, pak lze obecně konstatovat, že v případě všech posuzovaných látek by měl být příspěvek
dopravy tak nízký, že jeho vinou nedojde k překročení imisních limitů v lokalitě.
Nulová varianta
Imisní koncentrace NO2 se sníží v porovnání s rokem 2007 několikanásobně. Maximální
hodinové koncentrace nepřekročí 10 µg/m3 (5 % imisního limitu) a roční koncentrace nepřekročí
0,5 µg/m3 (1,25 % ročního limitu). Při stávajícím imisním pozadí by tyto hodnoty
nepředstavovaly přírůstek který by způsobil překročení imisních limitních hodnot.
Výrazný pokles lze v porovnání s rokem 2007 očekávat i u koncentrací oxidu uhelnatého. Jeho
osmihodinové koncentrace v nejexponovanějších místech budou pod hodnotou 150 µg/m3, to je
1,5 % současné limitní hodnoty.
Roční koncentrace benzenu poklesnou proti roku 2007 zhruba desetkrát a dostanou se ve svých
maximech k hodnotě 0,05 µg/m3. Tato koncentrace reprezentuje 1 % ročního limitu benzenu a lze
tedy očekávat, že příspěvek dopravy k předpokládanému imisnímu pozadí bude zanedbatelný.
Benzo(a)pyren je jediná z posuzovaných látek, u které lze očekávat nárůst imisních koncentrací.
To je způsobeno tím, že koncentrace této látky ve spalinách vozidel se výrazně nemění ani podle
třídy vozidla, ani podle stáří vozidla. Nárůst imisí je tedy způsoben nárůstem intenzity dopravy.
Výrazný pokles imisí zaznamenají mezi rokem 2007 a 2015 tuhé znečišťující látky. Denní
koncentrace PM10 poklesnou výrazně pod 10 µg/m3 a pouze v jediném místě v ulici M. Horákové
jejich hodnota překročí 5 µg/m3. Ani roční koncentrace nepřekročí o mnoho 1 % imisního limitu
(0,2 µg/m3), na většině sledovaného území však budou výrazně pod touto hodnotou.
Aktivní varianta, s polyfunkčním centrem
Pokles koncentrací v aktivní variantě mezi roky 2007 a 2015 je obdobný jako v případě nulové
varianty, absolutní hodnoty očekávaných koncentrací jsou však v porovnání s nulovou variantou
vyšší o emise vozidel přijíždějících do centra Forum.
Tento rozdíl je však nižší než byl v roce 2007. Tím že objem generované dopravy zůstává pro oba
časové horizonty stejný, snížil se v roce 2015 vzhledem k nárůstu celkové dopravy její
procentuální podíl. V souhrnu se snížením hodnot emisních faktorů to vede k nižšímu celkovému
rozdílu mezi nulovou a aktivní variantou.
Maximální hodinové koncentrace NO2 nepřekročí nikde 10 µg/m3, roční průměr se zvýší
maximálně o setiny µg/m3 a nepřekročí 1,25 % ročního limitu.
Osmihodinové koncentrace CO v nejexponovanějších místech budou i v této variantě pod
hodnotou 150 µg/m3, to je 1,5 % současné limitní hodnoty.
Nárůst imisních ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v porovnání s aktivní variantou je malý,
pohybuje se v desetinách pg/m3. Jak již bylo řečeno u předchozích variant, nepředstavuje tato
látka, vzhledem k tomu že se její přírůstek z posuzované automobilové dopravy pohybuje kolem
1 ‰ imisního limitu, větší problém.
Roční průměrné koncentrace benzenu se zvýší v porovnání s nulovou variantou maximálně o
setiny µg/m3. Ve svých maximech se dostanou k hodnotě 0,05 µg/m3, tato koncentrace
reprezentuje 1 % ročního limitu benzenu.
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Nárůst koncentrací PM10 mezi oběma variantami bude velmi nízký, vzhledem k tomu že emise
tuhých látek se vážou především na naftové motory nákladních vozidel. Denní koncentrace PM10
zůstanou pod hodnotou 10 µg/m3 a pouze u dvou domů v ulici M. Horákové jejich hodnota
překročí 5 µg/m3. Ani roční koncentrace nepřekročí o mnoho 1 % imisního limitu (0,2 µg/m3), na
většině sledovaného území však budou výrazně pod touto hodnotou.
Dílčí závěr kapitoly D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavbou centra Forum Liberec dojde k mírnému zvýšení imisí v řešeném území vlivem nárůstu
dopravy. Zvýšení imisí však nebude nijak významné a imisní limity pro sledované škodliviny
budou splněny s dostatečnou rezervou.
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
Možné vlivy výstavby na hlukovou situaci jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 46: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk
Vibrace

Výskyt
+
+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby a vlivem dopravy
Dílčí vliv pouze pro období výstavby

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program
HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 6.04 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence
č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní
dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy,
autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky
ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 1996,
nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.
Emise hluku do okolí areálu centra během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba a
počty stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, postup a
technologie výstavby, atd.
Hluk z dopravy při stavbě
Vzhledem k očekávaným objemům výkopů lze učinit odhad intenzity stavební dopravy. Nosnost
vozidel pro přepravu zeminy je uvažována 15 t.
Objem odtěžené a odvezené zeminy bude dle odhadu cca 120 tis. m3. Tomu odpovídá intenzita
stavební dopravy cca 20 TNA/hod pracovní doby. Výjezd ze staveniště bude do Náchodské ulice
a dále ulicí M. Horákové a Košickou na silnici I/35.
Nárůst dopravní intenzity cca o průjezd cca 400 TNA (10 hodin, 40 průjezdů za hodinu) vyvolá
zvýšení hluku v okolí využívaných komunikací. V ulici M. Horákové, kterou bude stavební
doprava zčásti vedena u obytné zástavby, dojde ke zvýšení hladiny akustického tlaku v denní
době cca o 1,1 dB (ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace z 64,1 na 64,7 dB). Situace
v ostatních částech přepravní trasy bude obdobná, nárůst hluku bude záviset na výši současné
dopravní intenzity, ale zde již doprava nebude vedena obytnou zástavbou.
Hluk ze stavební činnosti
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Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb
v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině
akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. Pro hluk ze stavební
činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 60 dB pro dobu trvání
stavební činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví nařízení vlády č. 88/2004 Sb. způsob
stanovení této hodnoty.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví vztahem:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . log[(126+t1)/t1],
Kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v období 7-21 hod.,
LAeq,T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle §12
odst. 2 nařízení vlády 88/2004 Sb.

Předpokládaná délka provádění stavebních prací je 10 hodin. Potom LAeq,s = 61,3 dB.
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní
informace o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě
byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních
pracích obdobného rozsahu:
rypadlo
81 dB ve vzdálenosti 10 m,
kompresor
72 dB ve vzdálenosti 10 m,
vrtná souprava
84 dB ve vzdálenosti 10 m,
beranidlo
90 dB ve vzdálenosti 10 m,
jeřáb
80 dB ve vzdálenosti 10 m,
čerpadlo na betonovou směs
72 dB ve vzdálenosti 10 m.
Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu není přesně známa, následující přehled vychází
ze zkušeností s obdobnými stavebními akcemi. Hodnota LAeq,T vypočítaná podle dále uvedeného
vztahu charakterizuje emisní parametry skupiny strojů ve vzdálenosti 10 m v závislosti na době
jejich nasazení.
LAeq,T = 10.log[(10LAeq,s/10 . t1 + 10P . t2)/(t1 + t2)
kde LAeq.s je ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dané zařízení,
t1 je doba provozu daného zařízení,
t2 je doba 14 hodin (7-21) vyjádřená v minutách zmenšená o dobu t1
P je přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku podle §12 odst. 2 nařízení vlády
502/2000 Sb. dělená 10
Tab. 47: Emisní parametru skupin strojů ve vzdálenosti 10 m
Zařízení
rypadlo
kompresor
vrtná souprava
beranidlo
jeřáb
čerpadlo na betonovou směs

počet
2
1
2
3
3
2

doba provozu
8
8
8
8
8
8

LAeq,T [dB]
78
69
81
88
80
69

Vzhledem k blízkosti nejbližší obytné zástavby, která je cca 100 m od hranice budoucího
staveniště (v Jánské ulici), by při použití těžkých stavebních mechanizmů mohlo docházelo
v první fázi výstavby k překračování nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro stavební
činnost.
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Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce,
úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.
Znamená to např. využívání mobilních protihlukových stěn, využití části odtěžené zeminy pro
vytvoření dočasného protihlukového valu, používání nejhlučnějších mechanizmů v co největší
vzdálenosti od obytných domů (pokud to postup stavebních prací umožní).
Z preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší
hlučností, organizování stavebních prací tak, aby nejhlučnější činnosti byly prováděny
v hodinách, kdy je většina obyvatel mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o
svátcích ap.
V ploše stávajícího obchodního domu dojde k jeho bourání. Všechny objekty budou bourány
postupným rozebíráním bez použití trhavin, pomocí hydraulických bouracích strojů případně
může být na některé objekty použita drobná mechanizace (sbíjecí kladiva apod.).
Odpad z demolice (beton, cihly, tašky a keramické výrobky, sklo), budou po posouzení
nebezpečných vlastností tohoto odpadu pravděpodobně rozdrceny na místě mobilní drtičkou a
použity jako zásypový materiál při vyrovnání terénních nerovností v areálu. Hluk z drtičky je
nutno vzhledem k okolní zástavbě snižovat umístěním drtičky za dosud nedemolované objekty,
případně využít mobilní protihlukovou stěnu.
Vliv na akustickou situaci v okolí logistického centra
Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zóně a v blízkosti nejbližších ovlivněných
komunikací bylo zvoleno několik referenčních bodů, představujících nejexponovanější obytnou
zástavbu. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.
Bylo zvoleno 15 referenčních bodů, charakterizujících existující obytné objekty a 2 referenční
body v připravovaném komerčně-obytném bloku, který bude součástí polyfunkčního centra.
Referenční body jsou schematicky zobrazeny na mapě na obr. 26 (výstup z programu HLUK+) a
v následujícím seznamu.
1. M. Horákové č.p. 417
2. M. Horákové č.p.288
3. M. Horákové č.p. 339
4. M. Horákové č.p. 44
5. Na Pláni č.p. 160
6. Na Perštýně č.p. 241
7. Kominická č.p. 611
8. Mlýnská č.p. 266
9. Na Bídě č.p. 567
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10. Oblačná č.p. 89
11. Na Bídě č.p. 566
12. Na Bídě č.p. 565
13. Na Bídě č.p. 564
14. ul. 8. března č.p. 597
15. Moskevská č.p. 146
16. FORUM, obytný blok
17. FORUM, obytný blok
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Obr. 26: Referenční body (body výpočtu) pro posouzení hluku ve venkovním prostředí

Výpočet hlukové zátěže
Výpočet byl proveden pro rok 2007 a 2015, metodika výpočtu hluku z automobilové dopravy a
na ní založený model Hluk + však používá pro výpočtové roky od roku 2005 včetně stejné
akustické charakteristiky vozidel. Znamená to, že reálné hodnoty hladin hluku z této dopravy
budou v obou případech o něco nižší (při stejné intenzitě dopravy) než hodnoty zde prezentované.
Očekávané snížení hlučnosti vozového parku již nebude tak razantní jako v období 1995-2005,
ale přesto lze jisté snížení očekávat.
Současná situace (rok 2007)
Výsledky výpočtu pro lokalitu jsou prezentovány v hlukové studii na mapách hlukových pásem
v denní a noční době. Pro vybrané referenční body jsou ekvivalentní hladiny uvedeny v tabulce
48 souhrnně s výsledky pro rok 2015.
V ulici M. Horákové jsou v současné době překračovány v denní době limitní hodnoty pro starou
hlukovou zátěž nebo hladiny hluku leží těsně pod touto limitní hodnotou (leží v pásmu nejistoty
výpočetní metody). Podobná je situace i v Mlýnské ulici, zde jsou vysoké hodnoty hluku
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způsobeny provozem tramvajové trati do Jablonce n.N., vedené v těsné blízkosti obytné zástavby
na jižní straně ulice.
V noční době je situace vzhledem k dodržení imisního limitu příznivější. Hodnota limitu pro
starou hlukovou zátěž 60 dB je překračována pouze v Mlýnské ulici v důsledku hluku
z tramvajové trati. Jinde jsou hodnoty hluku s větší nebo menší rezervou pod limitní hodnotou,
v převážné většině případů pod dolní hranící pásma nejistoty ±2 dB.
Situace v roce 2015
Ve srovnání s rokem 2007 dojde v důsledku očekávaného zvýšení intenzity automobilové
dopravy k nárůstu hlukové zátěže. Skutečný nárůst bude nižší než je v této kapitole prezentováno
(viz úvod kapitoly).
Nejvyšší nárůst v denní době od +1,5 do +1,9 dB se objeví v ulici M. Horákové a cca o +2,2 dB u
věžových domů v ulici Na Bídě. Minimální nárůst lze očekávat tam, kde je dominantním zdrojem
hluku tramvajová doprava (Mlýnská ul.), protože její intenzita je pro oba časové horizonty
uvažována na stejné výši.
V noční době je očekávaný nárůst hluku ve srovnání s rokem 2007 nižší, maximálně o +1,6
v ulici M.Horákové.
Korekce pro starou hlukovou zátěž bude postupně snižována a lze předpokládat, že v roce 2015
již nebude používána. Ve vztahu ke stávajícím platným imisním limitům lze konstatovat, že
téměř ve všech posuzovaných bodech charakterizujících lokalitu dojde v roce 2015 v denní i
noční době k překračování těchto limitních hodnot.
U objektů v ul. 8. března budou hodnoty hluku kolem dolní hranice pásma nejistoty výpočetní
metody, to je 58,0 dB ve dne a 48,0 dB v noční době.
Tab. 48: Hodnoty hluku v ref. bodech v roce 2007 a 2015 [LAeq]
Bod č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

den
2007
70,2
71,1
69,7
69,1
68,6
68,5
63,5
68,4
60,8
63,2
61,2
61,6
64,0
58,0
65,6

noc
2015
72,1
73,0
71,3
70,6
69,7
68,9
65,0
69,2
63,0
63,3
63,4
63,9
66,5
58,2
66,1

2007
57,7
58,6
57,1
56,5
56,3
62,3
56,1
62,0
51,6
50,8
52,5
52,9
54,4
46,2
53,8

2015
59,3
60,2
58,5
57,8
57,4
62,4
56,5
62,1
52,6
51,1
53,3
53,8
55,6
46,5
54,5

rozdíl 2015-2007
den
noc
+1,9
+1,6
+1,9
+1,6
+1,6
+1,4
+1,5
+1,3
+1,1
+1,1
+0,4
+0,1
+1,5
+0,4
+0,8
+0,1
+2,2
+1,0
+0,1
+0,3
+2,2
+0,8
+2,3
+0,9
+2,5
+1,2
+0,2
+0,3
+0,5
+0,7

Akustická situace po realizaci záměru - situace v roce 2007, začátek provozu
V porovnání s nulovou variantou (situace bez realizace záměru) dojde ke zvýšení hlukové zátěže
v lokalitě, vyvolanému dopravou generovanou provozem centra. Tento nárůst v denní době bude
v různých lokalitách v rozdílné výši, ale nikde nepřekročí hodnotu 0,5 dB. V noční době lze
očekávat větší rozdíl vzhledem k relativně vysokému podílu generované dopravy, která připadne
na noční dobu. Nárůst bude činit podle lokalit až 1,5 dB (v ulici M. Horákové), v některých
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místech bude téměř nulový (v Mlýnské ulici u zástavby v těsné blízkosti tramvajové linky, která
je zde dominantním zdrojem hluku).
Ve vztahu k imisním limitům je situace obdobná jako v nulové variantě. V ulici M. Horákové
budou překračovány v denní době limitní hodnoty pro starou hlukovou zátěž nebo budou hladiny
hluku ležet těsně pod touto limitní hodnotou (v pásmu nejistoty výpočetní metody). Podobně i
v Mlýnské ulici, kde budou vysoké hodnoty hluku způsobeny provozem tramvajové trati do
Jablonce n. N., vedené v těsné blízkosti obytné zástavby na jižní straně ulice.
V noční době bude situace ve vztahu k imisnímu limitu příznivější. Hodnota limitu pro starou
hlukovou zátěž 60 dB bude překračována pouze v Mlýnské ulici v důsledku hluku z tramvajové
trati. Jinde budou hodnoty hluku s větší nebo menší rezervou pod limitní hodnotou.
Tab. 49: Hodnoty hluku v ref. bodech v roce 2007 (srovnání s nulovou variantou) [LAeq]
Bod č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

s centrem
70,4
71,3
70,2
69,6
69,0
68,5
63,7
68,5
61,1
63,3
61,5
61,9
64,3
58,0
65,7
60,1
39,8

den
bez centra
70,2
71,1
69,7
69,1
68,6
68,5
63,5
68,4
60,8
63,2
61,2
61,6
64,0
58,0
65,6
-

rozdíl
+0,2
+0,2
+0,5
+0,5
+0,4
+0,0
+0,2
+0,1
+0,3
+0,1
+0,3
+0,3
+0,3
+0,0
+0,1
-

s centrem
58,8
59,8
58,6
58,0
57,2
62,3
56,3
62,0
52,0
51,5
52,9
53,3
55,0
46,8
54,5
53,9
31,5

noc
bez centra
57,7
58,6
57,1
56,5
56,3
62,3
56,1
62,0
51,6
50,8
52,5
52,9
54,4
46,2
53,8
-

rozdíl
+1,1
+1,2
+1,5
+1,5
+0,9
+0,0
+1,2
+0,0
+0,4
+0,7
+0,4
+0,4
+0,6
+0,6
+0,7
-

Výhledový stav v roce 2015
Ve srovnání s rokem 2007 dojde v důsledku očekávaného zvýšení intenzity automobilové
dopravy k nárůstu hlukové zátěže. Skutečný nárůst bude nižší než je v této kapitole prezentováno
(viz úvod kapitoly).
Porovnání mezi rokem 2007 a 2015 při provozu polyfunkčního centra bude obdobné jako
porovnání obou roků v nulové variantě, neboť generovaná doprava představuje pouze malý podíl
z celkové intenzity dopravy. Maximální nárůst mezi oběma obdobími bude +2,0 dB v denní době
a +1,4 dB v noci.
Tab. 50: Hodnoty hluku v ref. bodech v roce 2015 (srovnání s nulovou variantou) [LAeq]
Bod č.
1
2
3
4
5
6

s centrem
72,4
73,3
71,4
70,8
69,8
68,9

EVERNIA s.r.o.

den
bez centra
72,1
73,0
71,3
70,6
69,7
68,9

rozdíl
+0,3
+0,3
+0,1
+0,2
+0,1
+0,0

s centrem
60,2
61,1
59,5
58,8
57,8
62,4

noc
bez centra
59,3
60,2
58,5
57,8
57,4
62,4

rozdíl
+0,9
+0,9
+1,0
+1,0
+0,4
+0,0
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

65,1
69,2
63,1
63,5
63,5
64,0
66,7
58,5
66,1
60,2
40,5

65,0
69,2
63,0
63,3
63,4
63,9
66,5
58,2
66,1
-

+0,1
+0,0
+0,1
+0,2
+0,1
+0,3
+0,2
+0,3
+0,0
-
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56,6
62,2
52,8
51,7
53,5
54,0
55,9
47,0
54,8
53,9
31,7

56,5
62,1
52,6
51,1
53,3
53,8
55,6
46,5
54,5
-

+0,1
+0,1
+0,2
+0,6
+0,2
+0,2
+0,3
+0,5
+0,3
-

Rozdíl mezi oběma variantami v roce 2015 v denní době bude v různých lokalitách v rozdílné
výši, ale nikde nepřekročí hodnotu 0,3 dB. V noční době lze očekávat větší rozdíl vzhledem
k relativně vysokému podílu generované dopravy, která připadne na noční dobu. Nárůst bude
činit podle lokalit až 1,0 dB (v ulici M. Horákové), v některých místech bude téměř nulový (v
Mlýnské ulici u zástavby v těsné blízkosti tramvajové linky, která je zde dominantním zdrojem
hluku).
Celkové zhodnocení
V souhrnu lze konstatovat, že nárůst dopravy generované provozem centra FORUM přinese
v okolí využívaných komunikací nárůst hluku jak v denní tak i v noční době. Tento nárůst však
nebude takový, aby byl pro lokalitu neúnosný. Modelový výpočet hlukové zátěže vychází
z jistých předpokladů o intenzitě a rozdělení vyvolané dopravy do stávající komunikační sítě. Od
těchto předpokladů se může skutečnost lišit, ale rozdíly proti prezentovaným hodnotám nebudou
velké vzhledem k poměrně vysokým intenzitám stávající automobilové dopravy, která v území je
a v budoucnu bude i bez existence polyfunkčního centra.
Nárůst hluku maximálně o 1,5 dB v některých lokalitách je únosný, při tom je třeba mít na
paměti, že skutečné hodnoty hluku by měly být nižší, protože akustické parametry vozového
parku se budou se zlepšující skladbou a zvyšující kvalitou vozidel dále zlepšovat, a to rychleji
než předpokládá metodika a použitý program Hluk+.
V současné době v lokalitě jsou platné hlukové limity pro starou hlukovou zátěž. Korekce na tuto
zátěž bude v budoucnu postupně snižována až na nulovou hodnotu. V současné době se hluk
z dopravy v lokalitě pohybuje mírně pod limitními hodnotami (s výjimkou frekventované ulice
M. Horákové, kde jsou tyto hodnoty překračovány) a tento fakt bude platit i po zprovoznění
polyfunkčního centra.
Pokud nedojde v budoucích letech k celkové změně dopravní situace v Liberci, budou i přes
očekávané zlepšování akustických parametrů vozidel po postupném odbourání korekce na starou
hlukovou zátěž v celé lokalitě výrazně překračovány v denní i v noční době stávající platné
hlukové limity. Tato skutečnost však nezávisí na existenci či neexistenci plánovaného záměru.
Dílčí závěr kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Emise hluku v areálu výstavby budoucího centra Forum Liberec se mírně zvýší vlivem nárůstu
dopravy v jeho okolí. Během výstavby bude dočasně zvýšená hlučnost v blízkém okolí vlivem
činnosti stavebních strojů, demolice současného obchodního domu Tesco a zvýšení těžké nákladní
dopravy. V době provozu nebude mít plánovaný záměr významný vliv na hlukovou zátěž siřší
zájmové oblasti.
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D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 51: Vlivy na zdroje vod
Kategorie
Vliv na zdroje pitných
vod
Vliv na povrchové
vody
Vliv
vody

na

Podkategorie
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita
protipovodňová ochrana
podzemní kvalita
kvantita

Výskyt
+/+/+
+/-

Poznámka

vliv na úrovni současného stavu
nevýznamný vliv
zátopová oblast Lužické Nisy
riziko kontaminace během výstavby

Splaškové vody
Splaškové vody z areálu budou odváděny městskou kanalizací na čistírnu odpadních vod, kde
budou vyčištěny a vypuštěny do recipientu (Lužická Nisa). Množství ani kvalita splaškových vod
neovlivní funkci ČOV.
Dešťové vody
Realizací záměru nedojde k výraznému nárůstu zpevněných zastavěných ploch, ze kterých
veškerá dešťová voda odtéká, protože již dnes je zde areál obchodního domu Tesco, parkoviště se
zpevněnou plochou a návazné komunikace. Po realizaci záměru zůstane situace prakticky stejná.
Z důvodu, aby nedocházelo k přetížení čistírny odpadních vod balastními dešťovými vodami, je
zde požadavek provozovatele ČOV, aby dešťové srážky byly odváděny přímo do povrchových
toků (Lužická Nisa, Harcovský potok). Tak je tomu i v současnosti a tento systém zůstane
zachován. Navíc vody z míst, kde hrozí riziko úniku ropných látek (manipulační plochy,
parkoviště) budou před vypouštěním do vodoteče předčistěny zařízeními na pozemku investora,
před zaústěním do kanalizace.
Protipovodňová ochrana
Zhruba polovina areálu se nachází v zátopové oblasti stoleté vody řeky Nisy. Hranice stoleté
vody v zájmové oblasti je patrná z obr. 27. Jedná se především o prostor současného areálu
obchodního domu Tesco. Protože se jedná o významnou skutečnost, budou realizována
následující opatření:
• celkové architektonické a technologické řešení objektů bude respektovat tuto skutečnost.
Způsob řešení bude zdokumentován v dalším stupni projektové dokumentace,
• technologické celky situované do suterénu budou umístěny centrálně do objektu, který se
nachází mimo zátopovou zónu,
• v dalším stupni projektové přípravy bude zpracován a s příslušnými orgány státní správy
odsouhlasen protipovodňový havarijní řád.
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Podzemní vody
Rizikovým obdobím z hlediska kontaminace podzemních vod je období výstavby. Podrobný
hydrogeologický průzkum a projekt zakládání stavby bude zpracován až v dalších stupních
projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se v oblasti nenachází významné zásoby
podzemních vod, ani zdroje pitných vod, lze považovat vliv při dodržování předpisů na ochranu
vod za nevýznamný. V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude potřeba nový zdroj
vody.
Dílčí závěr kapitoly D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavba komerčního a obchodního centra Forum Liberec nebude mít významný vliv na
povrchové a podzemní vody. Projekt musí zohlednit skutečnost, že část areálu se nachází
v záplavovém území řeky Nisy.

D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy výstavby centra Forum Liberec na půdu a její zábor jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tab. 52: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

Výskyt
-

Poznámka

V této kapitole je uvedeno celkové zhodnocení vlivu na půdy, které vychází z charakteristiky
uvedené v kap. C.II.3.
Realizací stavby nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. Veškerá půda, která bude při
realizaci záměru využita, je řazena do kategorií zastavěná plocha, zpevněná plocha a ostatní
plocha. Jedná se o antropogenní půdy různého charakteru a složení. Realizací nedojde ke
kontaminaci a k erozi půdy.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5. Vlivy na půdu
Výstavba komerčního a obchodního centra Forum Liberec nebude mít významný vliv na půdy, jak
z hlediska záboru kvalitních půd, ani z hledisek kontaminace a eroze půd. využity budou pouze
zastavěné a zpevněné plochy a půdy antropogenního charakteru.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Možné vlivy výstavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 53: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na chráněné ložiskové území
Vliv na dobývací prostory

EVERNIA s.r.o.

Výskyt
-

Poznámka
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Vliv na prognózní zdroje surovin
Vliv na poddolovaná území
Vliv na sesuvy a svahové deformace
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-

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru,
prognózního zdroje surovin, poddolovaného území, sesuvů a svahových deformací. Ovlivnění
horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit jako nevýznamné.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude potřeba otvírání nových kamenolomů.
Dílčí závěr kapitoly D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Na území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná území
ani sesuvy půd. Při realizaci záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

D.I.7. Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy výstavby centra Forum Liberec na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tab. 54: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Zvláště
chráněné
druhy

Natura
2000

EVERNIA s.r.o.

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č.114/1992
rašeliniště
Sb.)
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Rostliny
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Živočichové
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
ptačí oblasti
evropsky významné lokality

Výskyt
Poznámka
Hranice CHKO Jizerské hory vzdálena asi
2,5 km.
+/blízkost Lužické Nisy
+
blízkost nefunkčního BK Lužická Nisa
-
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D.I.7.1. Vliv na flóru
Stavba se nachází na antropogenních plochách, hodnotntější rostlinná společenstava zde nejsou
přítomna. Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin podle vyhlášky MŽP
č. 395/1992 Sb. Realizací stavby dojde ke skácení některých vzrostlých dřevin umístěných na
ploše parkoviště nebo v těsném okolí obchodního domu Tesco. Vykáceny budou také keřové
porosty podél obchodního domu. Přehled je uveden v kap. C.II. v rámci dendrologického
průzkumu. Současná zeleň, která bude realizací záměru dotčena, bude nahrazena novou výsadbou
kolem budoucího areálu. V rámci výstavby centra Forum Liberec je také navržena parková
úprava na střeše areálu.
Vzhledem k charakteru lokality nejsou navrhována žádná omezující opatření z hlediska ochrany
vegetace a flóry. Při výsadbě dřevin je vhodné ve větší míře použít domácí dřeviny, případně
dřeviny okrasné, které stavbu esteticky doplní.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt sadových úprav areálu, ve
kterém bude specifikován rozsah výsadeb a jejich druhové složení.
Dílčí závěr:
Na území se nenachází žádné ohrožené druhy rostlin a stavba nezasáhne do hodnotnějších
rostlinných společenstev. Realizací výstavby bude negativně ovlivněno několik vzrostlých stromů
a skupin keřů v okolí obchodního domu Tesco. Tato zeleň bude nahrazena novou výsadbou.

D.I.7.2. Vliv na faunu
Stavba nebude mít výrazný vliv na faunistické složení lokality. Vzhledem k tomu, že se jedná o
centrum města, je počet druhů i jedinců na lokalitě poměrně nízký. Jelikož se realizací záměru
významně nezmění charakter lokality, neočekává se ani žádná významná změna v druhovém
nebo početním zastoupení živočichů na řešeném území.
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu živočichů dle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb.
Dílčí závěr:
Na území se nenachází žádné ohrožené druhy živočichů a stavba nebude mít výrazný vliv na
faunistické složení lokality.

D.I.7.3. Vliv na ekosyst émy
Zvláště chráněná území
Hranice CHKO Jizerské hory jsou od řešené lokality vzdáleny asi 2 km. Realizací záměru nebude
CHKO Jizerské hory nijak ovlivněno. Žádné přírodní památky ani přírodní rezervace se na dané
lokalitě nevyskytují. Výstavbou komerčního a obchodního centra Forum Liberec nebude přímo
ovlivněno žádné zvláště chráněné území.
Územní systém ekologické stability
V řešeném území se nevyskytují žádné nadregionální ani regionální prvky územního systému
ekologické stability. Poblíž zájmového území prochází lokální biokoridor podél vodního toku
Lužická Nisa. V úseku, který prochází centrem města, je však tento biokoridor nefunkční.
Realizací záměru nebude lokální biokoridor nijak dotčen.
EVERNIA s.r.o.
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Významné krajinné prvky
V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. Významným
krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vodní tok Lužická
Nisa, který v blízkosti obchodního domu Tesco protéká. Do vodního toku Lužická Nisa budou
vypouštěny veškeré dešťové odpadní vody ze zastavěné plochy, a to na stejné úrovni jako nyní.
Jinak vlastní tok, který je zde veden v umělém kamenném korytě nebude stavbou vůbec dotčen.
Harcovský potok je v zájmové areálu veden zatrubněn podzemí a nemá charakter významného
krajinného prvku. Vlastní stavbou ale stejně nebude dotčen.
Soustava Natura 2000
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází ptačí oblasti nebo evropsky významné
lokality. Výstavba záměru nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.

Dílčí závěr:
Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území, územní systém ekologické
stability, významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000.

D.I.8. Vliv na krajinu
Možné vlivy přestavby na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 55: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
-

Poznámka

Jedná se o urbanizovanou antropogenní krajinu přeměněnou člověkem kategorie A0. Výstavbou
komerčního a obchodního centra Forum Liberec se její charakter nezmění a nedojde tedy
k ovlivnění krajinného rázu. Celkové urbanistické řešení navíc zvýší estetický potenciál území
proti současnému stavu. V zájmovém území, ani v blízkosti se nenachází přírodní park
ustanovený k ochraně krajinného rázu.
Dílčí závěr:
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, naopak estetická úroveň
řešeného území se proti současnému stavu zvýší.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Možné vlivy přestavby na hmotný majetek a kulturní památky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab. 56: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na hmotný majetek
Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace

EVERNIA s.r.o.

Výskyt
+
+/-

Poznámka
Demolice OD Tesco, ve var.1 i budovy č.p. 116
Záměr leží na hranici městské památkové zóny
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Demolice
Základním vlivem na hmotný majetek je demolice stávajícího objektu obchodního domu Tesco.
Ten byl postaven v 70. letech 20. století po demolici dřívější zástavby. Nahrazen bude rovněž
obchodním objektem, ale polyfunkčního moderního typu.
Další demolice je závislá na zvolené variantě. Při realizaci varianty 1 bude objekt č.p. 116
ponechán, zatímco varianta 2 počítá s jeho likvidací.
Kulturní památky
V areálu výstavby se nenacházejí žádné kulturní památky. Záměr leží na hranici městské
památkové zóny (viz obr. 28). Ta by ovšem realizací výstavby neměla být vůbec dotčena.
Dolní centrum je společně s náměstím Dr. Beneše hlavním centrem města Liberce. Jeho
uspořádání se měnilo ve vazbě na urbanistický vývoj a potřeby města. Dokládají to i fotografie
uvedené na obr. 29 - 30. Současná přestavba tak reprezentuje změnu vyvolanou přirozeným
vývojem v této oblasti.
Dílčí závěr kapitoly D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivem výstavby komerčního a obchodního centra Forum Liberec nedojde k negativnímu
ovlivnění kulturních památek. Demolice současného obchodního domu Tesco je nezbytným
předpokladem záměru.

EVERNIA s.r.o.
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CHRAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH
VLIVŮ

Z výsledků rozborů provedených v kap. D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není očekáván
výskyt zásadních negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je provedena
rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je
hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelný, 1 – zcela
nepřijatelný; podrobnosti v tab. 32 v kap D.I.) a slovně hodnocenou rizikovostí.
Tab. 57: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Přijatelnost
zásahu
4

Přijaté riziko

Poznámka

podprůměrné

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

vlivy na hlukovou situaci

3

průměrné

vlivy na povrchové a podzemní vody

3

průměrné

vlivy na půdu

5

žádné

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

5
4

žádné
podprůměrné

vlivy na krajinu
vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

5
4

žádné
podprůměrné

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

nelze očekávat přímé ohrožení
zdraví
nebudou
překročeny
limitní
ukazatele,
dojde
k mírnému
zvýšení vlivu
dojde k mírnému zvýšení hlukové
zátěže
je třeba řešit protipovodňová
opatření
bez záboru zem. a lesní půdy –
výstavba v centru města
bez vlivu
zásah do několika vzrostlých
dřevin v okolí záměru
bez vlivu
v případě realizace varianty 1 –
odstranění budovy č.p. 116
navrhovaný záměr má pozitivní
vliv

vlivy na obyvatelstvo

Předkládaný záměr nebude mít žádné přeshraniční dopady z hlediska životního prostředí.

EVERNIA s.r.o.
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Tab. 58: Rekapitulace vlivů stavby na životní prostředí podle různých hledisek klasifikace (viz tab. 32 v kap. D.I.)
Složky živ.
Prostředí (dle
osnovy kap. D.I.)

Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
A
B
C
D
Fáze realizace
Způsob interakce Vratnost děje
Doba trvání
(výstavba, provoz) (přímé a nepřímé ) (vratný, nevratný)

Obyvatelstvo

Rozhodující ve fázi Převažují přímé
výstavby
vlivy

Nevratné

Ovzduší a klima

Rozhodující je fáze
výstavby

Přímé vlivy

Nevratné

Hluková situace

Rozhodující je fáze
výstavby

Přímé vlivy

Nevratné

Vody – povrchové,
podzemní

Rozhodující je fáze
výstavby -

Nevratné

Půda

Výstavba - zábor
antropogeních půd

Přímé vlivy. Bez
nepřímých vlivů
(nevyžaduje nové
zdroje)
Přímé vlivy

Horninové
prostředí,
Přírodní zdroje

Nevýznamné ve
fázi výstavby i
provozu

Flóra, fauna,
ekosystémy

Nevýznamné ve
fázi výstavby i
provozu
Nevýznamné ve
fázi výstavby i
provozu

Krajina

Hmotný majetek,
kulturní památky

EVERNIA s.r.o.

Demolice ve fázi
výstavby

Vratné – v případě
likvidace objektu

Přímé vlivy. Bez
Nevratné
nepřímých vlivů
(nevyžaduje otvírku
nových ložisek)
Přímé vlivy
Nevratné

Výstavba –
krátkodobé, provoz
- trvalé
Výstavba –
krátkodobé, provoz
– trvalé
Výstavba –
krátkodobé, provoz
– trvalé
Výstavba –
krátkodobé, provoz
– trvalé

Nízká

Nízká

F
Součinnost
s jinými vlivy
(kumulace,
inhibice)
Možná kumulace
vlivu hluku, imisí a
faktorů pohody
Kumulace
příspěvku stavby a
současného pozadí
Kumulace
příspěvku stavby a
současného pozadí
Není známa

Trvalé po dobu
existence stavby

Nulová

Není známa

Trvalé

Nízká

Není známa

Trvalé

Nízká

Není známa

Trvalé po dobu
existence stavby

Nízká

Není známa

Střední

Není známa

Přímé vlivy

Vratný – v případě
likvidace objektu

Přímé vlivy

Nevratný (demolice Trvalé
objektu Tesco)

E
Pravděpodobnost
výskytu
významného vlivu

Nízká

Nízká

G
Velikost vlivu
(přijatelnost)

přijatelné
s drobnými
výhradami
přijatelné
s drobnými
výhradami
přijatelné s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné s většími
výhradami
(rozhraní)
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
přijatelné
s drobnými
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
přijatelné
s drobnými
výhradami
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ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH

A NESTANDARTNÍCH STAVECH

Provoz posuzovaného obchodního centra bude vykazovat obvyklá rizika havárie jako u
podobných zařízení. Jedná se především o (i) únik ropných látek, (ii) únik jiných chemikálií a
(iii) požár.
Únik ropných látek. Provoz parkoviště automobilů má rizika spojená s únikem ropných látek
z dopravních prostředků a rizika plynoucí z dopravních nehod. Jelikož se na parkovišti budou
automobily pohybovat po zpevněných plochách, bude případný únik ropných látek sanován
s poměrně nízkým rizikem proniknutí ropných látek do prostředí (do podloží, podzemních nebo
povrchových vod). Eliminaci šíření případné kontaminace budou zajišťovat odlučovače ropných
látek doplněné o sorpční filtry instalované na dešťové kanalizaci odvádějící vody z plochy
parkoviště.
Únik jiných chemikálií. Rizika provozu prodejních a restauračních zařízení v objektu
obchodního domu jsou relativně nízká. Sortiment prodávaného zboží musí odpovídat stavebnímu
a technickému provedení objektu. Stavební a technické řešení objektu by mělo zajistit ochranu
životního prostředí při běžných nehodách a haváriích, při kterých dojde k uvolnění, rozsypání
nebo rozlití prodávaného zboží.
Požár. Nejvýznamnějším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob
nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí. Při požáru může dojít ke vzniku
toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i mimo objekt
obchodního domu. Minimalizace možnosti vzniku požáru a v případě vzniku jeho rychlá
likvidace bude řešena standardními protipožárními opatřeními. Z hlediska možného vzniku a
uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektu a
jednotlivých nájemců o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu.
Požární ochrana: Zdrojem požární vody bude uliční vodovodní řad zokruhovaný se stávajícími a
nově vysazenými nadzemními nebo podzemními hydranty, odběr 14 – 25 l/s. Vyhrazená požárně
bezpečnostní zařízení jsou uvedeny ve Sbírce zákonů č. 246, vyhláška MV ze dne 29.6.2001 o
požární prevenci v § 4 odstavec (3). Z požárně bezpečnostních zařízení budou v objektu
instalovány: elektrická požární signalizace, samočinné hasící zařízení, samočinné odvětrávací
zařízení, zařízení dálkového přenosu. Pro tyto druhy vyhrazených požárně bezpečnostních
zařízení je nutné zajistit záložní zdroj elektrické energie pomocí dieselagregátů, dieselpumpy
příp. bateriového akumulátoru. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.
Součástí dalšího stupně projektové dokumentace (územní řízení) bude požárně bezpečnostní
řešení zpracováno v souladu s požadavky § 41 odst. (1) vyhlášky č. 246/2001. V projektu stavby
bude zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení, které bude v souladu s požadavky § 41
odst. (2) vyhlášky č. 246/2001 o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru.
Doporučení:
• zajistit informační propojení mezi provozovateli jednotlivých obchodních částí a
provozovatelem celého objektu. Toto propojení by mělo sloužit k co nejrychlejšímu odhalení
případného požáru a k přijetí co nejúčinnějších opatření dle požárního (havarijního) řádu.
Provozovatel komerčního centra by měl mít neustále aktuální přehled o prodávaném a
skladovaném zboží v jednotlivých prostorách objektu.
EVERNIA s.r.o.
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• provozní a havarijní řád zpracovat na základě nebezpečnosti prodávaného zboží z hlediska
hořlavosti a z hlediska možnosti uvolňování nebezpečných (toxických) produktů hoření.
• provozní a havarijní řád aktualizovat při každé změně sortimentu prodávaného zboží.

Dílčí závěr kapitoly D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech
Vzhledem k předpokládanému sortimentu prodávaného zboží v posuzovaném obchodním centru
lze hodnotit rizika případných havárií jako nízká.

EVERNIA s.r.o.
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K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu
D.IV.1. Období přípravy
• Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vycházet z principů technické studie, která byla
posouzena v procesu EIA a bude respektovat závěry procesu EIA.
• Bude proveden podrobný hydrogeologický průzkum, který upřesní opatření na ochranu
podzemních vod při výstavbě.
• Bude zpracován projekt sadových úprav areálu, ve kterém bude specifikován rozsah výsadby
a její druhové složení.
• Navržené architektonické a technické řešení bude respektovat skutečnost, že část areálu se
nachází v zátopové zóně. Bude zpracován protipovodňový havarijní řád, který upřesní
technologická i organizační opatření ve vztahu k protipovodňové ochraně.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby.
• Ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří především na fázi výstavby a navrhne konkrétní
minimalizační opatření.
• Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována opatření na
minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby. Jedná se
především o:
(i) ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu), na základě výsledků aktualizované hlukové studie,
(ii) vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21,00 do 7,00 hodin,
(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se
sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
(iv) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v) zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
(vi) upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo.
• Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který specifikuje
nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou.
D.IV.2. Období výstavby
•

Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným plánem organizace výstavby (POV).

•

Neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).

EVERNIA s.r.o.

Strana 88

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

•

Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit lokálním
zpevněným podložím (panely) v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty pod stojícími
stavebními mechanismy.

•

Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.

Ochrana ovzduší
• Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
•

Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, vhodná manipulace se
sypkými materiály, pravidelné čištění vnitřních komunikací v areálu apod.).

•

Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
jízdy.

•

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.

•

Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.

Odpady
• Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.
•

Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.

•

Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.

•

Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.

•

Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
• Kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období vegetačního
klidu (říjen-březen).
•

Chránit stromy, které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu stavební
techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové zeleně
(ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně ochrany dřevin při
přeložkách inženýrských sítí.

•

Provádět sadové úpravy. Pro výsadbu budou využity převážně domácí druhy dřevin, případně
okrasné dřeviny, které esteticky doplní stavbu.

D.IV.3. Období provozu
•

Provést kontrolní měření hluku ve venkovním prostředí, které ověří předpoklady akustické
studie.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěru o možných vlivech
stavby na životní prostředí bylo využito projektové dokumentace, výsledků průzkumu stavu
některých složek životního prostředí v okolí a dalších dostupných materiálů.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použité a
zvolené metodiky jsou popsány v rámci příslušných kapitol.
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C HARAKTERISTIKA

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území,
získané vlastními průzkumy a rešerší, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace běžným postupem.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
formulování konečného závěru.

EVERNIA s.r.o.

Strana 91

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru

EVERNIA s.r.o.

Strana 92

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Forum Liberec – komerční a kulturní centrum

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V rámci zpracování tohoto oznámení jsou porovnávány dvě varianty navrhovaného záměru
výstavby komerčního a obchodního centra Forum Liberec:
• var. 1 – ponechává dům č.p. 116 na ulici Fügnerova
• var. 2 - počítá s odstraněním budovy č.p. 116 a se začleněním plochy do celého komplexu
Rozdíly mezi variantami jsou následující:
• dílčí rozdíly v uspořádání ploch. Vzhledem k malému rozsahu budovy č.p. 116 není tento
rozdíl zásadní a v obou variantách může centrum plnit svou funkci
• rozsah demoličních prací a odpadových materiálů při demolici – vzhledem k demolici
obchodního domu Tesco, není ale tento rozdíl zásadní. Přesná kvantifikace bude provedena
v dalším stupni projektové dokumentace
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou obě varianty přijatelné a rovnocenné.
Z koncepčního hlediska výstavba centra se jeví jako vhodnější var. 2 (s demolicí domu) a
uceleným řešením celého prostoru.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Bylo provedeno hodnocení vlivu stavby „Forum Liberec - komerční a obchodní centrum“ na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Lze
konstatovat, že navrhovaný záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a že při
dodržení definovaných podmínek bude jeho vliv na podlimitní přijatelné úrovni. Realizací
záměru dojde k rozvoji infrastruktury, sociální a ekonomické oblasti, a v případě realizace
výstavby okružní křižovatky na ulici Dr. M. Horákové, dojde také ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních vlivů z dopravy na obyvatelstvo proti
stávajícími stavu. Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru,
a proto lze záměr doporučit k realizaci.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru bylo zpracováno formou samostatného plakátu, který je
součástí oznámení.
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ČÁST H

Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
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