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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), v platném znění, (dále jen 
„zákon“) záměru „Centro Zlín – III. fáze“ 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 
Název záměru: Centro Zlín – III. fáze 
 
Kapacita a charakter záměru:  

Záměr je navržen na plochách, které v současné době slouží pro parkování osobních vozidel a pro 
komunikaci, která spojuje sil. I/49 a tzv. starou malenovickou cestu. 

Zastavěná plocha pro objekt CENTRO III:             12 670 m2 
Počet rušených parkovacích stání:       740 
Počet nově navržených parkovacích stání:      644 
Původní počet parkovacích míst:    1 570 
Nový počet parkovacích míst po realizaci CENTRO III:  1 474 

Realizací stavby CENTRO III dochází k redukci počtu stávajících parkovacích stání. Parkovacích míst 
bude po realizaci navrženého záměru o 96 méně než za současného stavu. Dle provedené studie 
obsazení parkovišť před objekty CI a CII byl původní počet parkovacích míst předimenzován.  
 

Umístění: 

Kraj:     Zlínský  
Obec:    Zlín  
Katastrální území:   Malenovice 

 

Oznamovatel:          

S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati, 762 73 Zlín 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření: 
 
Ø Povodí Moravy, s.p. ze dne 5.6.2007 
Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.6.2007 
Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 11.6.2007 
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Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 11.6.2007 
Ø Magistrát města Zlína ze dne 18.6.2007 
Ø Statutární město Zlín ze dne 18.6.2007 

 
Krajský úřad Zlínského kraje upozorňuje na chybné uvedení katalogového čísla odpadu 20 01 39 
Plasty (v oznámení chybně zařazeno jako 20 01 04).  

 

Závěr 
 
Záměr „Centro Zlín – III. fáze“ 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 
č.100/2001 Sb. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož 
cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve  kterém 
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.  

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený 
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 
2000). 
 

Záměr „Centro Zlín – III. fáze“ 
nebude dále posuzován podle citovaného zákona. 

 

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru je žádoucí: 

§ navrhnout v dalším stupni projektové dokumentace tlumiče hluku do ventilačních a chladicích 
jednotek. 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru 
zjišťovacího řízení). 

 
 

 

 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru  

 
Rozdělovník 

S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati, 762 73 Zlín 2x oznámení 
kopie vyjádření 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc  

Magistrát města Zlína, odbor stavební a územního plánování, Náměstí Míru 12, 
761 40  Zlín 

 

 


