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Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                             NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/LINKA                        V  LIBERCI   DNE 
                              ORVZŽP/1505/2008

KULK/979/2009
Ing. Beneš/389 9. 1. 2009

ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon)

Identifikační údaje:

Název:
„Obchodní centrum Lomnice nad Popelkou“

Kapacita a charakter  záměru: 
Záměr spočívá v rekonstrukci a dostavbě stávajícího objektu bývalého pivovaru s cílem vytvořit 
obchodní komplex. Hlavní budova, bývalý pivovar o zastavěné ploše 563 m2, bude rekonstruována. 
V přístavbě o rozloze 1670 m2 bude umístěna prodejna PENNY MARKETu a prodejna řeznictví 
Schneider. V rámci posuzovaného záměru budou vybudovány nové parkovací plochy o kapacitě 38 
stání + 2 stání pro invalidní občany.

Zařazení záměru dle zákona: 
Záměr naplňuje dikci 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“ dle přílohy č. 1, kategorie II. zákona.

Umístění: kraj: Liberecký kraj 
                 obec:              Lomnice nad Popelkou
               kat. území:      Lomnice nad Popelkou

st.p.č.: 219/2, 220/1, 1316
p.p.č.: 344/2, 328/1, 340, 353, 354/1, 354/3, 354/14, 354/15, 354/16, 354/18,

1316, 2222, 2223/2
                   
Zahájení:       2009
Ukončení:        2009

Oznamovatel:   A+R, s.r.o. Jirny 353, 250 90 Jirny 
IČ: 26 74 60 00
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Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít 
významný vliv na životní prostředí a soustavu území NATURA 2000 a zda bude posuzován podle 
citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

„Obchodní centrum Lomnice nad Popelkou“ nemá významný vliv na životní prostředí a 
soustavu území NATURA 2000 a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel žádné relevantní 
odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení 
nevyjádřila.

Zvlášť upozorňujeme investora - oznamovatele na připomínky Krajského úřadu Libereckého 
kraje, odboru dopravy, týkající se doplnění hlukové studie o stavební a výkresovou dokumentaci
(okolní a zásobovací komunikace, hluková mapa s protihlukovými clonami a referenčními body) a 
připomínku odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o povinnosti oznámit záměr již 
v době jeho přípravy Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v.v.i., Praha dle § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění 
požadavků uplatňovaných dotčenými správními úřady a při splnění podmínek uvedených  
v kapitole D.IV. oznámení záměr nemá významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat. Zplnomocněnému zástupci oznamovatele záměru zasíláme kopie 
doručených vyjádření.

Město Lomnice nad Popelkou (jako dotčený územně samosprávný celek)  žádáme ve smyslu § 16 
odst. 3 písm. a)  zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je 
minimálně 15 dnů. Zároveň Město Lomnice nad Popelkou žádáme, aby nám zaslalo písemné 
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.  

Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. S dokumentem se lze 
dále seznámit na webových stránkách: http://www.kraj-lbc.cz/ nebo: http://eia.cenia.cz/eia/, kód 
záměru LBK 341.

                                                                                        Ing. Jaroslava Janečková
                                                                     vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Příloha:

Kopie doručených vyjádření
Kapitola D.4 oznámení  

Rozdělovník ke spisu:  ORVZŽP/1505/2008

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Liberecký kraj - zde osobně

2.   Město Lomnice nad Popelkou                                

Dotčené správní úřady:

1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Liberec

2. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí               

3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec         

Oprávněný zástupce oznamovatele:

      1.   V&M spol. s r.o., Liberec       + doručená vyjádření  

Na vědomí:

1.  MŽP ČR, Praha                                                    

      2.  MŽP, odbor výkonu státní správy V, Liberec

3. Městský úřad Lomnice n. P., stavební úřad + doručená vyjádření, kapitola D.4 oznámení  


