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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství  
 
Datum: 11.12. 2013 
JID: 169685/2013/KUUK 
Jednací číslo: 4016/ZPZ/2013/ULK871 
Vyřizuje/linka: Ing. Zuzana Wurstová/148 
E-mail: wurstova.z@kr-ustecky.cz 
  

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon) pro zám ěr „Obchodní centrum Varnsdorf“ 

Název: Obchodní centrum Varnsdorf 

Charakter zám ěru : Záměrem oznamovatele je výstavba jednopodlažního, nepodsklepeného 
objektu obchodního centra Kaufland s celkovou zastavěnou plochou 4 800 m² včetně 217 
parkovacích stání, situován při západním intravilánu města Varnsdorf. V areálu obchodní 
centra se bude nacházet širokosortimentní prodej potravin a domácích potřeb. Před 
zahájením stavebních prací bude provedena demolice stávajících objektů na celé dotčené 
ploše. Objekt bude napojen samostatnou přípojkou na vodovod a kanalizaci města 
Varnsdorf. Záměr počítá s vybudováním vlastní trafostanice a vzduchových tepelných 
čerpadel. Stavba bude napojena na stávající dopravní komunikaci jedním sjezdem na ulici 
Československé mládeže. Záměr bude situován na plochy územním plánem sídelního útvaru 
Varnsdorf určené k funkčnímu využití „občanská vybavenost, služby“. Nejbližší obytná 
zástavba se nachází cca 40 m severovýchodním směrem.  

Kapacita (rozsah) zám ěru : Železobetonový skelet jednopodlažní dvoutraktové haly o 
rozměrech cca 90 m × 52 m × 7 m. Předpokládaný počet zaměstnanců bude 95 osob. 

Umíst ění stavby: 

Kraj: Ústecký 
Obec: Varnsdorf 
k. ú.:    Varnsdorf 

Oznamovatel : IMOS stavby, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 

IČ: 01984454 

Závěr:  

Záměr „Obchodní centrum Varnsdorf“  naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m² zastavěné plochy, 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“ 
kategorie II přílohy č. 1 zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo také 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 zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Obchodní centrum Varnsdorf“ 
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nemá  významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle citovaného 
zákona. 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které 
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona). 

Požadavky záv ěru zjiš ťovacího řízení: 

1. V dalším stupni projektové přípravy budou prověřeny a vyhodnoceny dostupné 
alternativní možnosti nakládání s dešťovými vodami, např. jejich akumulace, 
decentralizované odvádění či zasakování, a to v souladu s TNV 75 9011. Maximální 
přípustná hodnota odtoku při navrhovaném dešti bude podložena hydrotechnickým 
výpočtem s uvedením jeho vstupních hodnot a bude vycházet z dostupné kapacity 
dešťové kanalizace při zohlednění předpokládaného stavebního rozvoje 
v odvodňovaném území.  

2. Předložené oznámení záměru neobsahuje přesný výčet dřevin rostoucích mimo les, 
které mají být v důsledku výstavby obchodního centra pokáceny. Pravomocné 
rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí být jedním z podkladů 
řízení o umístění stavby. Návrh ozelenění areálu by měl být přiložen jako součást 
případné žádosti o povolení kácení. Orgán ochrany přírody pak může tento návrh 
zapracovat do vydaného rozhodnutí o povolení kácení jako náhradní výsadbu.  

Odůvodn ění:  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nemusí být posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady:  

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.  

Z hlediska vodního hospodářství byl vznesen požadavek, který byl respektován a zohledněn 
v závěru zjišťovacího řízení (požadavek č.1). 

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů 
státní správy. 

Město Varnsdorf 

Město Varnsdorf nesouhlasí s realizací záměru výstavby OC Varnsdorf a požaduje 
zpracování dokumentace ve smyslu níže uvedených připomínek.  

1. Kumulace záměru – nedostatečně popsána, zabývá se pouze kumulací současných 
aktivit a využití území v dané lokalitě a opomíjí kumulaci záměru s již realizovanými 
nákupními centry a supermarkety na území města Varnsdorf. 

2.  Zdůvodnění potřeby záměru – podle našeho názoru je již kumulace podobných 
realizovaných záměrů více jak dostatečná pro uspokojení nákupních potřeb obyvatel 
Varnsdorfu i spádové oblasti (2x Penny Market, Lidl, Albert, Billa). Výstavba dalšího 
obchodního centra tak není z pohledu samosprávy ani z pohledu potřeb občanské 
vybavenosti obyvatel města ospravedlnitelná, respektive je nežádoucí. Navíc v 
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okruhu 15 kilometrů od místa záměru jsou již v provozu dvě OC Kaufland (Zittau, 
Neugersdorf).  

3. Architektonické řešení – stavba nebude z urbanistického pohledu přínosem. Stávající 
členitá zástavba autosalónu, servisu, autobazaru a čerpací stanice bude nahrazena 
šedou monolitickou stavbou s významným podílem oplechování a rozsáhlými 
parkovacími plochami. V sousedství navíc stojí velice nákladně a citlivě 
rekonstruovaná vila s upravenou zahradou. Negativní vliv při realizaci záměru převýší 
negativní vliv současných drobnějších objektů. 

Vypořádání připomínek:  

1. Oznámení se zabývá mj. kumulací vlivů záměru na hlukovou situaci i vlivy na imisní 
situaci v území, jak je v  kapitole B.I.4. uvedeno. Popisovaný současný stav území 
vychází z následujících podkladů: dopravní zátěž na komunikacích vychází ze sčítání 
dopravy zveřejněné Ředitelstvím silnic a dálnic. Stávající stav imisní situace v území 
vychází z  dat o imisní zátěži území, které jsou počítány a uváděny na základě 
měření a modelů, které jsou zveřejňovány Českým hydrometeorologickým ústavem. 
V oznámení vyhodnocené působení záměru na stávající hlukovou či imisní situaci tak 
v sobě zahrnuje i kumulaci vlivů oznamovaného záměru s provozem jiných obchodů, 
či nákupních center.  

2. Občanská vybavenost a potřeby obyvatel města z hlediska služeb nejsou předmětem 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

3. Architektonické řešení stavby z urbanistického hlediska není hodnoceno v rámci 
posuzování vlivů na životní prostředí. Uvedené připomínky lze uplatnit v navazujících 
řízení. 

Městský ú řad Varnsdorf odbor životního prost ředí  

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí požaduje zpracování dokumentace 
hodnocení vlivů na životní prostředí z následujících důvodů.  

1. Plánovaná demolice čerpací stanice a autoservisu, která nebyla v oznámení 
podrobně vyhodnocena, je z pohledu vlivů na životní prostředí významným aspektem 
záměru a představuje riziko ve vztahu ke kontaminaci zeminy a povrchových i 
spodních vod. 

2. Plánovaná demolice čerpací stanice a autoservisu je součástí přípravy staveniště, 
bez ní není realizace záměru proveditelná.  

3. Podle § 5 odst. 3 zákona se záměr posuzuje i pro fázi přípravy, což uvedená 
plánovaná demolice čerpací stanice a autoservisu rozhodně představuje. 

Vypořádání připomínek:  

1. Demoliční výměr bude vydán na základě samostatné dokumentace, která musí 
obsahovat i vyhodnocení záměru (demolice) z hlediska rizik ve vztahu ke kontaminaci 
zemin a povrchových či podzemních vod. Samostatná projektová dokumentace pro 
vydání demoličního výměru bude projednána se všemi dotčenými orgány a musí plně 
respektovat jejich vyjádření, souhlasy popř. stanoviska. Jestliže demolice je 
záměrem, který bude probíhat na základě samostatného povolení – demoličního 
výměru, nemůže být současně oznamovaným záměrem, což je výstavba a provoz 
OC Varnsdorf. Z toho důvodu výstupy z procesu dle zákona č. 100/2001 Sb. 
nemohou tyto samostatné předchozí kroky, které nejsou oznamovaným záměrem, 
podmínkovat.  

2. Oznámení informuje o plánované demolici čerpací stanice a autoservisu, s tím, že 
proběhne v předstihu. Je zde současně uvedeno, že demolice objektů bude 
provedena jako samostatná činnost a bude řešena v samostatném procesu (kapitola 
B.I.6. str. 11 oznámení „Výstavba“, nebo kap. C.II.8 na str. 24). Demolice stávajících 
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budov by proběhla v případě jakéhokoliv jiného stavebního využití plochy, tedy i v 
případě výstavby jiného záměru na tomto území.  

3. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 100/01 Sb. se záměr posuzuje i pro fázi přípravy. V tomto 
oznámení je pro fázi přípravy považováno provedení skrývek, výkopů a terénní 
úpravy jak je v oznámení uvedeno (kapitola B.I.6. str. 11 oznámení „Výstavba“). 
Předchozí demolice stávajících objektů, provedená na základě samostatného řízení 
není v tomto případě fází přípravy oznamovaného záměru dle §5 odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny byla vznesena připomínka, která byla respektována a 
zohledněna v závěru zjišťovacího řízení (požadavek č.2). 

Česká inspekce životního prostředí po prostudování předloženého oznámení záměru 
konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod a 
ochrany přírody a krajiny další připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice se záměrem souhlasí a nepožaduje tento záměr posuzovat podle 
zákona. 

Jiří Remiš, Varnsdorf 

Zaslal k oznámení souhlasný dopis k výstavbě obchodního centra Varnsdorf. Vyjadřuje 
pozitivní dopady záměru jako je např. nárůst pracovních míst. 

POUČENÍ 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
v zastoupení vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Obdrží:  oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 
 


