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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 
                              OŽPZ/69/2010

KULK/10537/2010
Ing. Römišová/498 16. 2. 2010

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:   Propojení ul. Pražská s ul. Okružní – sídliště Sever v České Lípě

Kapacita a charakter  záměru: Záměrem je výstavba parkoviště pro 108 automobilů včetně 
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a doprovodné zeleně u bývalého 
autobusového nádraží sídliště Sever v České Lípě.

Zařazení záměru dle zákona: Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona, do kategorie II, bod 10.6 
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2

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

Umístění: kraj: Liberecký kraj 
                 obec:              Česká Lípa           
               kat. území:      Česká Lípa 

p.p.č.: 5750/136, 5750/156, 5750/158, 5786/140, 5786/141, 5786/142, 
5786/143,  5786/181,  5786/202,  5486/203 

                   
Zahájení:       2010

Ukončení:        2011

Oznamovatel:    Město Česká Lípa 
                           nám. T. G. Masaryka 1
                           470 01  Česká Lípa

IČ: 00260428

Zjišťovací řízení bylo provedeno dle § 7 zákona. Cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný 
vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího
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řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr:

„Propojení ul. Pražská s ul. Okružní – sídliště Sever v České Lípě“ nemá významný vliv 
na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření 
k záměru od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ÚP v České Lípě;  
Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí; České inspekce životního prostředí – OI 
Liberec; odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci považuje záměr z hlediska 
hodnocení zdravotních rizik a vlivů na obyvatelstvo za přijatelný a nenavrhuje jej posuzovat 
dle zákona. 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí z hlediska zájmů chráněných vodním 
zákonem a z hlediska odpadového hospodářství nemá k záměru připomínek a nepožaduje záměr
posoudit dle zákona. Z hlediska ochrany ovzduší  upozorňuje na nutnost důsledného dodržování 
opatření stanovených k omezení prašnosti při demolici stávajících objektů a v průběhu výstavby 
tak, aby úlet prachových částic byl omezen na minimum. Z hlediska ochrany přírody a krajiny
nepožaduje posouzení dle zákona, upozorňuje však investora na včasné (před územním 
rozhodnutím) požádání o povolení na možné kácení dřevin rostoucích mimo les.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepožaduje záměr posoudit dle zákona.
Z hlediska ochrany vod podotýká, že je nezbytné, aby byla učiněna veškerá potřebná opatření 
k vyloučení negativních vlivů stavby na povrchové a podzemní vody, a to jak ve fázi realizace, 
tak při provozu. Dále je nezbytné realizovat opatření k eliminaci erozní činnosti s následnými 
splachy do vod povrchových a musí být zpracován havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách v platném znění. Kapacita odlučovače ropných látek bude navržena na základě
odborných HT výpočtů a odlučovač ropných látek bude provozován dle schváleného provozního 
řádu. Uvedené podmínky budou zapracovány do příslušných správních rozhodnutí v rámci 
povolení, resp. uvedení stavby do provozu. Z hlediska ochrany přírody uplatňuje poznámky 
a doporučení týkající se provádění kácení dřevin, sadových úprav, vhodnosti realizace demoličních 
a stavebních prací, využití zeminy z výkopových prací, kvality dešťových vod odváděných 
do Ploučnice a možných úniků a úkapů ropných látek v prostoru parkoviště. Z hlediska ochrany 
ovzduší považuje záměr za bezproblémový, pokud budou zajištěna opatření ke snížení druhotné 
prašnosti v době výstavby uvedená v kapitole D. IV dokumentu Oznámení. Z hlediska odpadového 
hospodářství bez zásadních připomínek.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu z pohledu 
pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nemá k záměru připomínky.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu z hlediska
státní památkové péče nepředpokládá, že by realizace záměru negativně ovlivnila kulturní památky, 
ani žádnou národní kulturní památku, nezasahuje ani do vyhlášené městské památkové zóny Česká 
Lípa. Upozorňuje, že zájmová oblast je územím s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Stavebníkovi ze zákona vyplývá povinnost 
oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České 
republiky, v. v. i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Z hlediska cestovního ruchu nemá 
připomínky, z hlediska možného vlivu na cestovní ruch jej nebude nutné posuzovat  podle  zákona. 
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví nemá k předloženému záměru zásadní 
připomínky.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy  uvádí, že v dokumentu Oznámení 
se zpracovatel zabývá pouze dopravní zátěží, kterou vyprodukuje nová parkovací plocha a není zde 
uvedeno, jakou dopravní zátěž vyprodukuje propojení na obou nově postavených komunikačních 
větvích A a B. Ze zjištěných dopravních intenzit se bude odvíjet jak hlukové, tak i emisní zatížení
této lokality  a následně musí být navržena opatření, která budou nepříznivé vlivy z dopravy 
eliminovat. Dále uvádí, že tato stavba je pro severní část města Česká Lípa velmi důležitá 
a měla by být realizována.

Vypořádání KÚ: V následné fázi projednávání záměru dle stavebního zákona bude doplněna 
dopravní zátěž z nově postavených komunikačních větví A a B a následně budou navržena další 
potřebná opatření k eliminaci hlukové a emisní zátěže.
   
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany 
ovzduší za dodržení opatření pro snížení prašnosti při výstavbě nemá k záměru připomínky 
a nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

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. 

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.

Město Česká Lípa (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 Česká Lípa 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 www.kraj-lbc.cz nebo www.cenia.cz/eia, kód záměru 
LBK 399.

                                                                                        Ing. Jaroslava Janečková
                                                                     vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:  Kopie doručených vyjádření
               Kapitola D.4 oznámení  
              1x oznámení
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Rozdělovník ke spisu:  OŽPZ/69/2010
                                        KULK/10537/2010

Dotčené územně samosprávné celky:
1.   Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením

2.   Město Česká Lípa 

Dotčené správní úřady:

1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, ÚP Česká Lípa        

2. Městský úřad Česká Lípa, OŽP                                     

3.   Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec   

Oznamovatel:

      1.   Město Česká Lípa                                                               + kopie vyjádření, 1x oznámení

Na vědomí:

            1.  MŽP ČR, OPVI, Praha                                                              

      2.  MŽP, odbor výkonu státní správy V, Liberec

1. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad                               +  kapitola D.IV oznámení  

Pozn.:  Závěr zjišťovacího řízení s příslušnými přílohami pro Město Česká Lípa (2x) a Městský úřad 
Česká Lípa (2x) odesláno v jedné zásilce.




