
 

 
 

Hodkovice nad Mohelkou, 25. 02. 2019 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec2 
 

 
Připomínky a požadavky města Hodkovice nad Mohelkou k oznámenému záměru: 
Výstavba obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou 
 
 
Na základě oznámení ze dne 1. 2. 2019, o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí k záměru Výstavba obchodního areálu 
Hodkovice nad Mohelkou Vám zasíláme tyto připomínky a požadavky. 
 

1. Chybné zařazení záměru  
 
- v textu oznámení (str.8) je nesprávně uvedeno zařazení dle přílohy č.1  

                  zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí 
- podklady ke zjišťovacímu řízení jsou zpracovány neautorizovanou osobou 

 
 

2. Nesoulad používaného názvu 
  
- název záměru se v dokumentaci často odlišuje od názvu uvedeného v Oznámení 

Pro příklad lze uvést:  
 

titulní strana Oznámení záměru    Výstavba obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou 
str. 5 oznámení záměru    Výstavba nové haly obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou 
zastavovací studie    Obchodní park Hodkovice, v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou 
rozptylová studie    Výstavba obchodního centra Hodkovice nad Mohelkou 
dendrologický průzkum    Obchodní centrum Hodkovice nad Mohelkou 
územně plánovací informace  Logistický areál Hodkovice 
hluková studie     Výstavba nového obchodního centra Hodkovice nad Mohelkou 

 
- ve zveřejněné dokumentaci se objevuje mnoho různých způsobů využití, 

která nejsou koordinována, např. obchodní areál s jedním halovým objektem, 
jedna skladová hala, hala obchodní a skladovací, skladové a výrobní prostory, 
lehká výroba a výrobní služby, tři oddělené prostory v jedné hale, obchodní a 
prezentační činnost klientů…. atd. a není tedy možné se jednoznačně zorientovat 
k jakému účelu by byl objekt užíván, a zda bude fungovat v nepřetržitém 
provozu, dvousměnném či jiném režimu. 
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3. Dopravní napojení areálu 

 
- doprava je pro fungování areálu stěžejní, ale projektová dokumentace se jí 

v podstatě nezabývá 
- k dopravnímu napojení je přiložen pouze jednoduchý zákres do katastrální 

mapy a chybí, byť jen základní studie proveditelnosti tohoto řešení, vyjádření 
Ředitelství silnic a dálnic, jako vlastníka komunikace I/35, stanovisko silničního 
správního úřadu a vyjádření Policie ČR k dopravnímu napojení i s ohledem na 
častou nehodovost na komunikaci I/35 v okolí Hodkovic nad Mohelkou v obou 
směrech. 

- dopravní řešení se vůbec nezabývá sjezdem od Liberce a odjezdem z areálu na 
Prahu, přes kruhový objezd na komunikaci II/278, který je v přímém sousedství 
obytných domů 

- v textové části projektové dokumentace se píše o dopravním generelu, který 
není doložen 

- zcela neřešeno zůstalo napojení areálu na pěší dopravu, což přináší riziko z 
hlediska bezpečnosti provozu 

- doprava v klidu – textová část neodpovídá výkresům, nesouhlasí počty 
parkovacích a odstavných stání 

- v situaci stavby je zakresleno 8 odstavných stání pro kamiony. Při předpokladu, že 

denně do obchodního areálu přijede cca 120 kamionů, reálně hrozí, že přijíždějící 

vozidla ve špičkových dobách zahltí příjezdovou komunikaci, popř. i jiné místní 

komunikace v obci, vč. křižovatky se silnicí I/35. Systém zásobování nebo překládání 

v praxi funguje tak, že si firmy najímají externí dopravce, po nichž požadují příjezd 

sjednaného vozidla v přesnosti na minuty. Řidiči vozidel (kamionů) však nejsou 

schopni naplánovat jízdu tak, aby jejich příjezd byl přesný. Jsou proto při předčasném 

příjezdu nuceni odstavovat vozidla „kde se dá“, třeba i v rozporu s pravidly provozu. 

To je však nezřídka velkým problémem z hlediska bezpečnosti provozu, protože 

stávající dopravní infrastruktura na tyto situace není připravená. Obci tak vzniká 

obava, že bude zahlcena odstavenými kamióny. 
Poznámka: obdobné rizikové situace lze denně pozorovat v nedalekém okolí, např. v průmyslové zóně 

jih v Liberci. 

 
4. Rozptylová studie  

 
- není dostatečně vyhodnocena kumulace negativních vlivů v území kolem silnice 

I/35, emise z navrhovaného provozu nejsou řešeny v souvislosti s existujícími 
zdroji (silnice I/35, II/278, Monroe Czechia, Tenneco, železnice…) 

- rozptylová studie Libereckého kraje z roku 2017 uvádí intenzitu dopravy za 24 
hodin na nejzatíženějších úsecích silnic, mimo jiné i v Hodkovicích na I/35 
(osobní 27 343, lehká nákladní 228, těžká nákladní 298) 

- navýšení dopravy o 120 nákladních aut a 150 dodávek (tento údaje se na 
několika místech také rozchází) za den výrazně zvýší zatížení této lokality 
dopravou a ve studii není zohledněno 
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5. Umístění stavby v terénu a výška objektu 
 
- záměr je situován do okrajové části města, do území, ve kterém se dříve 

nacházely, nebo nacházejí jiné komerční objekty, které z hlediska svého měřítka 
odpovídaly nebo odpovídají měřítku staveb umístěných v dotčené části města. 
Navrhovaný objekt mnohonásobně překračuje velikost staveb umístěných v této 
lokalitě. Pro srovnání největší haly výroby v obci (Tenneco a Monroe) mají 
zastavěnou plochu cca 11 500m2.  Navržená zastavěná plocha předmětné haly je 
26 928m2 , což je plocha  2,5 krát větší, než srovnatelné stavby hal v okolí. 

- stavba je situována do okrajové části města, která by měla vytvářet přechodovou 
část mezi volnou krajinou a zástavbou, což záměr naprosto nerespektuje 

- účelové komunikace v areálu jsou umístěny i na pozemcích, které jsou dle 
územního plánu nezastavitelné, konkrétně se jedná o pozemky p. č. 2640, 2190, 
2413, 2414  územně plánovací informace, kterou vydal Magistrát města Liberec 
– odbor hl. architekta, oddělení územního plánování 

- v územně plánovací dokumentaci se dále na str.3 píše „na území se realizuje 
výstavba 1 – 3 podlažních objektů“ a tomu neodpovídá plánovaná výška stavby 
15 m. Okolní srovnatelné haly mají výšku max. 11 m. 

 
 

6. Hluková studie  
 
- není dostatečně vyhodnocena kumulace negativních vlivů v území kolem silnice 

I/35, hluk z navrhovaného provozu není řešen v souvislosti s existujícími zdroji 
(silnice I/35, II/278, Monroe Czechia, Tenneco, železnice…),  

- chybně je uvedený údaj o vzdálenosti obytné zástavby 
- v hlukové studii nejsou řešeny všechny zdroje hluku, např. vzduchotechnika, 

vysokozdvižné vozíky (houkání při couvání), popojíždění aut, nakládka, lis na 
odpad, atd… 

- navrhovaný protihlukový val o délce 20 m a výšce 3 m neochraňuje všechny 
obytné domy, jelikož v dostupné situaci nejsou všechny zakresleny 

- umístění valu se nenachází na pozemcích investora 
 

7. Dešťové, splaškové a povrchové vody  
 
- návrh řešení je pouze slovní, v situaci nejsou vymezeny připojovací body na   

kanalizaci, řešení není detailněji rozpracováno, hrozí navýšení průtoků při 
povodňových stavech na Mohelce, především při přívalových deštích 

- ze situace není vůbec patrné, kde bude umístěna ČOV a retenční či zádržná nádrž 
a ani o jaké kapacitě a velikosti 

- odvedení dešťové vody bez užitku do vodního recipientu přispívá k narušení 
bilance vody v krajině, je zásadně v rozporu se současnými pokyny a postupy 
Ministerstva životního prostředí na udržení vody v krajině. 

- záměr dostatečně nevyhodnotil zásah do západní části areálu, která je 
dlouhodobě zamokřená. 
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8. Dendrologický průzkum, ozelenění areálu  
 
- nedokládá zákres popisovaných skupin dřevin do mapy 
- navrhuje nadbytečné kácení dřevin, které by mohly plnit izolační funkci.  
- nové ozelenění je vzhledem k rozsahu staveb nedostatečné, funkční izolační 

pásy zeleně sestávají z několika řad stromů s podsadbou keřů. Zde se navrhuje 
pouze jedna řada stromů 

- město bude požadovat provedení náhradní výsadby především v rámci areálu. 
 

9. Zoologický průzkum  
 
- byl proveden 14.11.2018, tedy mimo hlavní vegetační sezónu, výsledky zjištění 

tak mohou být zkreslené zejména u plazů a obojživelníků 
- nebyl posuzován výskyt hmyzu, který je často indikátorem významných biotopů 
- lze předpokládat výskyt dalších druhů chráněných živočichů, v požárních 

nádržích na území Hodkovic se nacházejí např. čolci, kteří zvládají pravidelné 
rozmnožování i v nádržích s kolmými stěnami  

- nebyl dostatečně vyhodnocen výskyt druhů v místě zamokřené plochy v západní 
nezastavěné části areálu, na přechodu prostředí louka/les  

- v záměru není dostatečně kompenzováno zrušení biotopů zjištěných druhů, 
zejména vodní prvky 

- zcela bez povšimnutí byl ponechán vliv nočního osvětlení areálu na živočichy 
v okolí (v těsné blízkosti lesa). 

 
10. Ochrana přírody a krajiny, památková péče  

 
- zcela chybí údaje o VKP registrovaných i ze zákona (např. Raubířské skály, les 

atd), ÚSES (biocentrum) a vyhodnocení vlivu na ně 
- v záměru je krajina popisována jako málo hodnotná, bez významných památek, 

přitom v širším okolí je řada drobných sakrálních památek, VKP, významná 
krajinná zeleň, Městská památková zóna atd.  

- ve výčtu chráněných území v okolí chybí Přírodní park Ještěd 
- v minulosti bylo v areálu volně skladováno velkém množství chemických látek 

(SÍRAN-NPK-LEDEK-TITANOVÁ BĚLOBA-POSYPOVÁ SŮL), což je v rozporu 
s tvrzením ze souhrnné průvodní a technické zprávy k odstranění staveb 
v areálu, str.4 B.1.f 

 
 

11. Narušení pohody bydlení  
 
- navrženou výstavbou, která necitlivě vytěžuje plochu areálu na maximum, bez 

ohledu na blízkou obytnou zástavbu, dojde k narušení pohody bydlení obyvatel 
rodinných domů v lokalitě Nových Hodkovic a Nádražní ul., a to zejména hlukem, 
nočním osvětlením, zhoršením kvality ovzduší s rizikem přesahování 
přípustných limitů, narušením estetických hodnot území, znehodnocení 
pozemků a staveb atd.  

- negativními vlivy bude zasažena také oblast komunikace II/278, především 
v oblasti kruhového objezdu 
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12. Osazení hal v terénu  
 
-  v dokumentaci je pouze slovní popis předpokládané stavby, zastavěná plocha 

hal, plochy komunikací, parkovišť a odstavných ploch. 
- výška je uváděna 15 m, není doloženo osazení v terénu a není tedy patrná 

výška stavby v blízkosti RD 
 

13. Připojení na inženýrské sítě  
 
- ze situace není zřejmé připojení na inženýrské sítě 
- umístění plánované ČOV 
- retenčních nádrží a ochranného valu. 

 
14. Zákres ochranných pásem  

 
- v situaci širších vztahů nejsou zakreslena ochranná pásma sítí (vzdušné vedení 

el.   energie 22 kV, telekomunikační sítě, vodovod, plynovod STL), železnice a lesa  
 
 
 
 

15. Stanovisko správců sítí  
 
- v záměru není doloženo stanovisko správců sítí o dostatečné kapacitě pro 

napojení takto ohromného areálu 
- zcela opomenuty jsou požární hydranty 

 
16. Situace širších vztahů  

 
- na obr. č. 1 Situace širších vztahů (str.11) nejsou zakreslené již stojící a 

zkolaudované rodinné domy, které s areálem přímo sousedí. V tomto bodě 
upozorňujeme také na skutečnost, že záměr pracuje s mnoha různými 
vzdálenostmi stavby od bytové zástavby – 100 m, 320 m, 300 m, 350 m atd. 

 
17. Využití skladového areálu  

 
- na str. 17 je slovně popsáno: „neuvažuje se o skladování nebezpečných nebo 

výbušných látek“.  Toto tvrzení požadujeme změnit a tuto možnost zcela vyloučit 
zákazem 

 
18. Výstavba areálu a demolice 

 
- záměr uvádí, že stavební činnost bude prováděna výhradně v denní době od  

7:00 do 21:00. Pokud by někdy mělo k výstavbě dojít, budeme určitě požadovat 
ukončení prací do 18 hodin  

- při demolici stávajících staveb v areálu je nutné zamezit zvýšené prašnosti, 
s ohledem na sousední obytnou zónu 
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19. Formální chyby oznámení záměru  - dovolujeme si také upozornit na velké 

množství formálních chyb předloženého záměru, uvádíme např. 
 

- str. 22 B.9 chybně uveden název stavebního úřadu 
- zcela chybí výčet navazujících rozhodnutí – stavbu nelze realizovat na 

základě územního souhlasu 
- stavbu ČOV bude povolovat jiný správní úřad 
- část doložených posudků se týká pouze demolice stávajících staveb v 

areálu 
- demoliční výměr současných staveb není vydán 
- str.36 C.II.1 – důrazně se vymezujeme proti označení ves a určitě nelze 

souhlasit s informací, že středem obce vede silnice I/35 
- údaj o počtu obyvatel je již neplatný a chybí uvedení zdroje 
- str.39 C.II.8 – chybně uveden vlastník okolních komunikací 
- dle veřejně dostupných informací je vlastníkem pozemků společnost 

KOVOŠROT DĚČÍN a.s., minimálně dvakrát se hovoří v podkladech o 
novém vlastníkovi pozemků, resp. investorovi stavby 

 
 
 

 
Požadujeme 
 
- jasně a jednoznačně vymezit záměr stavby, včetně používaného názvu  
- zpracovat studii proveditelnosti dopravního řešení příjezdu do areálu se stanoviskem 

Ředitelství silnic a dálnic, silničního správního úřadu a Policie ČR 

- do rozptylové studie zahrnout všechny stávající negativní vlivy a vyhodnotit 

předpokládaný nárůst dopravy 

- uvést do souladu umístění obslužných komunikací v areálu do souladu s územním 

plánem  

- do hlukové studie zahrnout všechny stávající negativní vlivy a doplnit všechny zdroje 

hluku s předpokládaným provozem 

- zkoordinovat odváděné dešťové a splaškové vody z areálu s Povodňovým plánem 

města Hodkovice nad Mohelkou, 

- navrhnout taková opatření, která povedou k zadržení vody v krajině, dle současných 

pokynů Ministerstva životního prostředí 

- rozšířit plochy zeleně a protihluková opatření, zejména v místě styku areálu s obytnou 

zónou, navrhnout adekvátní ozelenění nových ploch 

- zpracovat nový zoologický průzkum ve vegetační sezóně a dopracování 

entomologického posudku 

- zpracovat studii světelného znečištění (směřující nejen na faunu, ale i na obyvatele 

obytné zóny) 

- v maximální míře zachovat již vzrostlé dřeviny po obvodu areálu, zejména v místě u 

obytné zóny 

- zpracovat pohledovou studii umístění do terénu s návazností na stávající obytnou 

výstavbu 
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- zajistit stanoviska správců sítí o možnosti napojení stavby v požadované kapacitě 

- doplnit situaci širších vztahů o ochranná pásma uvedená v bodu 14. 

- zmenšit rozsah staveb a jejich větší odstup od stávající obytné zóny 

- opravit formální chyby podaného oznámení 

- parkoviště umístit do větší vzdálenosti od obytné zóny, odclonit protihlukovými 

zábranami, zelení, budovami od obytné zóny 

- zachovat biotopy významných druhů živočichů, příp. kompenzovat jejich zničení 

 
 
 
Z výše popsaného vyplývá, že předkladatel ve svém záměru použil mnoho nepřesných, 
neúplných či zkreslujících informací a je nutné trvat na posouzení záměru dle zákona. 
Město Hodkovice nad Mohelkou nesouhlasí se shrnutím charakteristik záměru a lokality, 
které je uvedeno na straně 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál projednalo dne 25. 2 .2019 na 1. mimořádném jednání zastupitelstvo města 
Hodkovice nad Mohelkou a přijalo následující usnesení: 
 
15/19 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje připomínky a požadavky k podanému 
oznámení záměru: Výstavba obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje 
starostku města odesláním připomínek Krajskému úřadu Libereckého kraje. 
 
 
 
 

Bc. Markéta Khauerová, starostka města 
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