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Informace pro občany města Hodkovice nad Mohelkou k podanému oznámení 
záměru: „Výstavba obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou“



Novinářská kachna na začátku… 

▪ LibereckéZprávy.cz: V Hodkovicích postaví nový obchoďák, zaměstná 200 
lidí (2.2.2019 ve 12:09)

▪ U dálnice mezi Libercem a Prahou, v Hodkovicích nad Mohelkou, vyroste nový 
obchodní dům. A to na místě zrušené železniční vlečky. Liberecké Zprávy to 
zjistily z informačního systému EIA. Půjde o jednu halu, vzhledem podobnou těm, 
které lidé znají například z Turnova. Za proj...

▪ libereckezpravy.cz

Oops.. tato stránka neexistuje

Zpráva ze stránky libereckezpravy.cz byla vymazána…., již v neděli 4.2.2019
nebyla dostupná…

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flibereckezpravy.cz%2Fv-hodkovicich-postavi-novy-obchodak-zamestna-200-lidi-nakupy-misto-vlecky%2F%3Ffbclid%3DIwAR2INxEjScQ4tD7XR5Lr3yjAIe3bSd8ApKqjh6g5sibKVL6xQrRSXEwAAVM&h=AT2sR0GHc9BilM0-wr4ZOOA-9rVnLb2SeFOdC9v6e92efPltvq-mS6qrZ2i23X79jujH7-JwQCJV6qwzNlsgOslvqzSmsstEEVPSSmc54aviL8fHwh5At24bsIp38l6qmmJe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flibereckezpravy.cz%2Fv-hodkovicich-postavi-novy-obchodak-zamestna-200-lidi-nakupy-misto-vlecky%2F%3Ffbclid%3DIwAR2INxEjScQ4tD7XR5Lr3yjAIe3bSd8ApKqjh6g5sibKVL6xQrRSXEwAAVM&h=AT2sR0GHc9BilM0-wr4ZOOA-9rVnLb2SeFOdC9v6e92efPltvq-mS6qrZ2i23X79jujH7-JwQCJV6qwzNlsgOslvqzSmsstEEVPSSmc54aviL8fHwh5At24bsIp38l6qmmJe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flibereckezpravy.cz%2Fv-hodkovicich-postavi-novy-obchodak-zamestna-200-lidi-nakupy-misto-vlecky%2F%3Ffbclid%3DIwAR2INxEjScQ4tD7XR5Lr3yjAIe3bSd8ApKqjh6g5sibKVL6xQrRSXEwAAVM&h=AT2sR0GHc9BilM0-wr4ZOOA-9rVnLb2SeFOdC9v6e92efPltvq-mS6qrZ2i23X79jujH7-JwQCJV6qwzNlsgOslvqzSmsstEEVPSSmc54aviL8fHwh5At24bsIp38l6qmmJe


Základní informace

▪ Vymezení plochy, vlastník pozemků, územní plán města

▪ Co nám oznámení sděluje?

▪ V jaké fázi procesu povolení případné stavby se nacházíme?

▪ Co může udělat každý z nás?



Umístění záměru



Územní plán 1997 vs. 2. změna 
územního plánu rok 2006



Vlastník pozemků, územní plán
▪ Současným vlastníkem pozemků je společnost       KOVOŠROT Group CZ, s.r.o., Ke Kablu 289/7,                                 

Praha – Dolní Měchopupy, 102 00, IČ 28674286

Územní plán byl schválen 24.9.1997 a je platný dle zpracovaných změn (6), všechny pozemky se 
nacházejí v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou. 

▪ pozemky 2636/1 (převážná část), 2636/2, 2638, 2400, 2401, 2402, 2403, 2405, 2407, 2408, 2409,
2410, 2411, 2412 (část), 2180, 2181, 2182, 2801 (severozápadní část) jsou zastavitelné s funkčním
využitím „plochy výroby, skladů a služeb“

▪ pozemky 2636/1(část při severní a východní hranici), 2801(jihovýchodní část), 2639, 2640, 2404,
2406, 2412 (severní část), 2413, 2414, 2396, 2397, 2398, 2399, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178,
2183, 2190, 2191, 2192, 2193, 2195, 2196 jsou nezastavitelné, s funkčním využitím „plochy luk a
pastvin“

▪ pozemky 2637, 2189, 2194, část 2636/1, část 2412, část 2801 jsou zastavitelné, s funkčním
využitím „plochy dopravy – obslužné komunikace“

▪ pozemek 2179 je zastavitelný s funkčním využitím „plochy dopravy – plochy ČD“

▪ pozemek 2187 je nezastavitelný, s funkčním využitím „plochy hospodářských lesů“







Rozsah záměru

▪ Skladová hala o pronajímatelné ploše 26.928 m2 a výšce 15 m

▪ Komunikace, odstavné plochy a parkovací plochy 25.378 m2

▪ Celková plocha záměru  52.306 m2

▪ Veškeré podklady k oznámení jsou dostupné na 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK670

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK670


Kolizní místa 

▪ Narušení kvality bydlení

▪ Dopravní napojení areálu

▪ Hluková studie

▪ Rozptylová studie

▪ Nakládání s vodami

▪ Ochrana přírody a krajiny



Narušení kvality bydlení

▪ Záměr je umístěn v blízkosti obytné zástavby

▪ Neúměrné dopravní zatížení v oblasti areálu, ul. Mánesova, Nádražní, 
Rychnovská…

▪ Nadměrné zvýšení hlukové a emisní zátěže

▪ Nadměrné zvýšení světelného smogu

▪ Znehodnocení nemovitostí



Dopravní napojení areálu



Hluková studie, str.12, obr.6 (provoz +I/35 – den)



Rozptylová studie, str. 9, EMPLA AG spol. s r.o.



Nakládání s vodami

▪ Nakládání s vodami je pouze slovní, bez jasného vymezení 
přípojných bodů

▪ Odvod dešťových a povrchových vod nepracuje s Povodňovým 
plánem města

▪ Množství odváděné vody je velkou hrozbou a zvýšení rizika 
povodňových stavů na Mohelce, především při přívalových deštích

▪ Odvod dešťové vody z krajiny bez užitku je v rozporu s pokyny a 
postupy Ministerstva životního prostředí pro udržení vody v krajině



Ochrana přírody a krajiny

▪ Nejsou zohledněny významné krajinné prvky (VKP)

▪ Záměr je v přímém sousedství biokoridoru regionálního významu (ÚSES)

▪ V sousedství areálu se nachází prameniště a mokřady

▪ V záměru je krajina popisovaná jako málo hodnotná

▪ Zoologický průzkum byl zpracován mimo hlavní vegetační sezónu



Místo a termín pro podání připomínek a 
požadavků
▪ Připomínky a požadavky je nutné doručit nejpozději do 4. 3. 2019 na Krajský úřad Libereckého kraje

▪ Možnosti doručení: 

▪ osobně na podatelnu krajského úřadu Po 7:00 - 17:00
Út  7:00 - 16:00
St  7:00 - 17:00
Čt  7:00 - 16:00
Pá 7:00 - 15:00

▪ poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

▪ Elektronicky na e-mail podatelna@kraj-lbc.cz., nebo do datové schránky c5kbvkw

Pozor! Elektronická komunikace vyžaduje zaručený elektronický podpis!

mailto:podatelna@kraj-lbc.cz


Připomínky a požadavky města Hodkovice nad 
Mohelkou

▪ město je připraveno podat souhrn připomínek a požadavků

▪ materiál bude projednán na 1. mimořádném zasedání zastupitelstva města 

25.2.2019 od 18 hodin na městském úřadě

Vaše účast na mimořádném zastupitelstvu je vítána.



Odkazy k získání informací

▪ https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy

– ochrana přírody a krajiny, povodně, ovzduší…

▪ https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/

- hluková studie

https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy
https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/


Děkuji Vám za pozornost.

▪ Doplňující informace a podpora pro zpracování připomínek a požadavků:

Město Hodkovice nad Mohelkou

nám. T.G.Masaryka 1

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Bc. Markéta Khauerová – starostka města, tel. 724 180 084, 
marketa.khauerova@hodkovicenm.cz

Mgr. Helena Řezáčová – místostarostka města, tel. 607 074 162, 
helena.rezacova@hodkovicenm.cz


