Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
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Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
3

Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
3

Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
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Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
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Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
3

Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
3

Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
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Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.1.2009

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

V LIBERCI DNE

OŽPZ/42/2009
KULK/689/2009

RNDr. Šádková/497

13. 2. 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
Identifikační údaje:
Název: “Zelené srdce Liberce“
Kapacita (rozsah) záměru: Revitalizace vymezeného území o ploše 53 ha v okolí Harcovské
přehrady v Liberci na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké
sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V levobřežní části jsou situovány obslužné objekty,
parkovací stání v součtu 57 stání, pravobřežní část je pojata jako promenáda podél vody a úprava
pláže. U restaurace Bílý Mlýn je navržen urbanizovaný park s herními prvky. Mezi Zvolenskou ul.
a sídlištěm Králův Háj je navržen lesopark. Zvolenská ulice bude pro motorová vozidla uzavřena a
bude sloužit pro cyklisty a bruslaře. Byly hodnoceny dvě varianty, varianta č.1 navrhuje trvalé
odnětí z PUPFL 42 511 m2 a dočasné 39 011 m2. 2. varianta redukuje stavby a navrhuje dočasné
odnětí z PUPFL v rozsahu 396 m2 , rozsah záboru ZPF se v obou variantách předpokládá v ploše
do 1 ha.
Charakter záměru: Záměr je zařaditelný do přílohy č. 1 zákona, kategorie II, pod bodem
10.13 „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ a dále jako podlimitní 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“ a bodu 1.1 „Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha“ přílohy č. 1, kategorie II
cit. zákona.
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec, Starý Harcov

Zahájení:
Ukončení:

2009
dle finančních možností investora
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 497 • fax: + 420 485 226 654
e-mail: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Oznamovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Zelené srdce Liberce“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
citovaného zákona. Příznivější je záměr ve variantě č. 2 z důvodu menšího a navíc pouze
dočasného odnětí z PUPFL a redukce stavebních prvků.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření
k oznámení záměru od Statutárního města Liberce, Magistrátu města Liberce, odboru životního
prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení
nevyjádřila.
Statutární město Liberec akceptuje výsledek hodnocení vlivů na ŽP a respektuje požadavek
omezení výstavby na lesních pozemcích. Navržené řešení ve variantě č.2 je akceptovatelné i
z hlediska platného územního plánu Záměr nepožaduje posoudit podle zákona
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nepožaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť hluk neovlivní nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Zdrojem hluku budou stavební
mechanismy v době výstavby – bude řešeno plánem používání mechanismů v denní době a
minimalizací jejich souběhu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, nepožaduje záměr posuzovat
podle zákona. Z hlediska ochrany přírody shledává záměr ve variantě č. 2 přijatelnější. Pozitivně
hodnotí deklarovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na ŽP
v oblasti ochrany přírody. Z hlediska ochrany lesa je toho názoru, že pokud dojde k omezení záboru
PUPFL na nezbytnou míru, nedojde k ohrožení nebo poškození plnění funkcí lesa. Z hlediska
ochrany vod upozorňuje na povinnost projednat záměr s Povodím Labe a.s., Hradec Králové,
vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami, požaduje zpracovat havarijní plán podle
zákona o vodách a akceptovat stanovené záplavové území, vyloučit erozní činnost jako následek
stavební činnosti.
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a z hlediska ochrany
lesních pozemků uvedl, že požaduje posouzení záměru v případě realizace varianty č. 1, v případě
realizace varianty č. 2 posouzení nepožaduje. Tento požadavek nebyl ničím zdůvodněný.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje
posouzení v celém rozsahu. Upozorňuje však, že dotčené území se nachází na území
s archeologickými nálezy, a proto upozorňuje stavebníka, oznámit před zahájením zemních prací
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy nemá připomínek.
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Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor zdravotnictví, je toho názoru, že záměr je ve variantě č. 2
vůči přírodnímu prostředí šetrnější. Upozorňuje na možná rizika (požár, hygienická rizika).
Krajský úřad Libereckého kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá připomínek.
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – nepožaduje posuzování
vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje, že
příslušným úřadem pro rozhodování ve věci vodního díla Harcovské přehrady je krajský úřad.
Řešení objektů musí vycházet z podmínek správce vodního díla, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.
Z hlediska státní správy lesů je varianta č. 1 těžko akceptovatelná z důvodu velkého záboru PUPFL,
což by vedlo ke snížení stability lesního komplexu a k omezení plnění jeho funkcí. Podporuje
realizaci varianty č. 2.
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.
Základním opatřením je rozpracování varianty č. 2, která uvažuje s vyloučením objektů SO 03, 05,
07, 08 s tím, že bude řešena minimalizace prvků na vodní hladině. Maximální šířka cest bude 3 m .
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Statutární město Liberec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Statutární město Liberec žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
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 347.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha:
1x Oznámení, kopie vyjádření – oznamovatel
Kapitola D IV. – Magistrát města Liberec, stavební úřad
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Rozdělovník: ORVZŽP/42/2009
KULK/689/2009
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
3. Magistrát města Liberce
Odbor životního prostředí
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec 1
Oznamovatel:
Statutární město Liberec, odbor strategie a územní koncepce
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor OPVI,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec
3. Magistrát města Liberec, Stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

+ opatření kapitola D IV.Oznámení
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