Č. j.: 25421/ENV/16
V Praze dne 10. května 2016

STANOVISKO
Ministerstva životního prostředí
podle § 10g 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
k návrhu koncepce

„Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“
verze ke společnému jednání

Předkladatel koncepce:

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
U jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Zpracovatel koncepce:

SAUL s.r.o.
U Domoviny 491/1
460 01 Liberec 4

Zpracovatelé posouzení: Mgr. Pavel Bauer
(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku
ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na
životní
prostředí,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
č. j.: 8903/1612/OIP/03; držitel autorizace podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, č. j.: 9773/ENV/15-447/630/15)

Mgr. Eva Bauerová
Mgr. Martin Pudil
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Stručný popis koncepce:
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen také
„Aktualizace č. 1 ZÚR LBK“) je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“). V souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona se aktualizace zásad
územního rozvoje kraje (dále jen „ZÚR“) zpracovává na základě schválené zprávy
o uplatňování ZÚR v uplynulém období, kterou předkládá krajský úřad zastupitelstvu kraje
nejpozději do 4 let po vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace.
O pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR LBK rozhodlo zastupitelstvo Libereckého kraje dne
25. 2. 2014 usnesením č. 46/14/ZK, kterým schválilo Zprávu o uplatňování ZÚR
Libereckého kraje v uplynulém období. Tato zpráva stanovila konkrétní požadavky
na aktualizaci ZÚR. Aktualizace č. 1 ZÚR LBK řeší změny a úpravy ZÚR Libereckého
kraje vydaných formou opatření obecné povahy usnesením zastupitelstva Libereckého
kraje dne 21. 12. 2011.
Aktualizace č. 1 ZÚR LBK zahrnuje:
-

stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území,

-

vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí,

-

vymezení a změn ve vymezení koridorů pro umístění staveb dopravní
a technické infrastruktury,

-

změny ve vytváření předpokladů pro realizaci protipovodňových opatření,

-

vymezení území potenciálně vhodných pro umístění vysokých větrných
elektráren,

-

změny územního systému ekologické stability,

-

stanovení podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území,

-

vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření,

-

stanovení požadavku na vypracování územní studie.

Již jako součást návrhu koncepce jsou stanovena opatření pro ochranu životního
prostředí a veřejného zdraví, která navrhli zpracovatelé posouzení v průběhu přípravy
Aktualizace č. 1 ZÚR LBK souběžně s vyhodnocením vlivu na životní prostředí,
a to v podobě kritérií, podmínek, úkolů a navrhovaných priorit územního plánování.
Průběh posuzování:
Pořizovatel ZÚR Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje) zpracoval
návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LBK a na základě požadavku Ministerstva životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí, uplatněného ke Zprávě o uplatňování ZÚR
Libereckého kraje v uplynulém období dne 30. 8. 2013 pod č. j. 50544/ENV/13. Zpracoval
rovněž Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na životní prostředí a spolu s ním
i ostatní části Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na udržitelný rozvoj území
(dále jen „VVURÚ“) včetně části B (naturové hodnocení) z důvodu nevyloučení
významného vlivu Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na evropsky významné lokality (dále jen
„EVL“) nebo ptačí oblasti (dále jen „PO“).
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Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LBK včetně VVURÚ byl projednán dle ustanovení § 37
odst. 2 stavebního zákona na společném jednání konaném dne 9. 10. 2015 v zasedací
místnosti Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2a, Liberec.
Ministerstvu životního prostředí byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o vydání
stanoviska k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LBK podle § 10g 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 jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“). Žádost byla předložena včetně návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR LBK, VVURÚ, stanovisek, připomínek a vyjádření podle § 37 odst. 6
stavebního zákona.
Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na životní prostředí bylo provedeno
v souladu se stavebním zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy stavebního zákona
a ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V rámci vyhodnocení byly hodnoceny vlivy na potenciálně dotčené složky životního
prostředí, a to zejména vlivy na:
-

zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000,

-

fragmentaci krajiny, migrační trasy a územní systém ekologické stability (ÚSES),

-

krajinný ráz,

-

vodu,

-

zemědělský půdní fond (ZPF),

-

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),

-

kvalitu ovzduší,

-

hlukovou situaci,

-

veřejné zdraví,

-

kulturní dědictví a hmotný majetek.

Vyhodnocení vlivů bylo provedeno slovně, a to zvlášť pro změny s územním
průmětem (koridory dopravní a technické infrastruktury) a zvlášť pro změny
bez územního průmětu (změny v zásadách, oblastech s různou intenzitou rozvoje, úkolech
pro územní plánování apod.).
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhala tato koncepce posouzení důsledků
na EVL nebo PO podle § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen
„naturové hodnocení“)
Závěry posuzování:
Ze závěrů vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na životní prostředí
a veřejné zdraví vyplývá, že vliv žádné navrhované změny či úpravy nebyl vyhodnocen
jako významně negativní, tudíž takový, který by bránil realizaci koncepce. Aktualizaci č. 1
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ZÚR LBK v předloženém rozsahu lze proto z hlediska možných negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví hodnotit jako přijatelnou.
Dílčí negativní vlivy, které byly v rámci vyhodnocení identifikovány
(např. u některých koridorů dopravní či technické infrastruktury), vyplývají mimo jiné
i z abstraktnosti řešení na úrovni ZÚR a z nejistot konkrétních postupů při realizacích
změn. Jedná se především o vlivy na zemědělskou půdu, migrační prostupnost krajiny,
celkový povrchový odtok či na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V souvislosti
s dopravními koridory byly zároveň vyhodnoceny i pozitivní vlivy na kvalitu ovzduší
a hlukovou situaci (potažmo na veřejné zdraví) v zastavěném území.
Vzhledem k tomu, že u některých změn nelze vyloučit jejich negativní vlivy, je nutné
respektovat v tomto stanovisku navržená opatření a nepříznivé vlivy eliminovat v průběhu
dalšího upřesňování změn na nižších stupních územního plánování, resp. v rámci
následného projektování a realizaci staveb.
Výsledkem tzv. naturového hodnocení je zjištění, že návrh Aktualizace č. 1 ZÚR
LBK nebude mít významný negativní vliv na EVL a PO, respektive na předměty jejich
ochrany, a to jak na území České republiky (dále jen „ČR“), tak na EVL a PO mimo území
ČR.
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v souladu s ustanovením
§ 21 písm. l) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR LBK, podkladů podle § 37 odst. 6 stavebního zákona a vyhodnocení
vlivů na životní prostředí vydává postupem podle § 10g zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“
verze ke společnému jednání
s níže uvedenými požadavky a podmínkami, kterými budou zároveň zajištěny
minimální možné dopady realizace Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na životní prostředí
a veřejné zdraví:
1) Při přípravě konkrétních záměrů a při jejich provozu zajistit odpovídající ochranu
veřejného zdraví. Pro výsledné trasy komunikací zpracovat podrobnou hlukovou
a rozptylovou studii. Součástí hlukové studie bude návrh protihlukových opatření,
která zajistí dodržení hlukových limitů.
2) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech
obcí a při přípravě konkrétních záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásahy
do zvláště chráněných území (ZCHÚ).
3) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech
obcí a při přípravě konkrétních záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásah
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do biocenter územních systémů ekologické stability (ÚSES), křížení s biokoridory
ÚSES vyřešit tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna funkčnost biokoridoru.
4) Při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě
konkrétních záměrů v plochách a koridorech minimalizovat zábor zemědělského
půdního fondu (ZPF), především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany.
5) Při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě
konkrétních záměrů v plochách a koridorech minimalizovat zábor a zásah PUPFL,
především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných.
6) V navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci
krajiny. Konkrétní záměry připravovat a realizovat s ohledem na zachování migrační
prostupnosti. Minimalizovat vlivy na krajinný ráz.
7) Vymezení ploch a koridorů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů
a ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod upřesnit
s ohledem na minimalizaci vlivů na režim a jakost dotčených vodních zdrojů.
Při návrhu ochranných opatření vycházet z výsledků hydrogeologického posouzení.
8) Při přípravě a realizaci protipovodňových opatření upřednostňovat přírodě blízká
řešení (např. zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, správné zásady orby,
revitalizace vodních toků a s tím spojená zvýšená komunikace toku s okolní nivou,
podpora zásaku dešťové vody atd.) před technickými. Dále minimalizovat negativní
ovlivnění ekologického a hydrologického stavu vodních útvarů.
9) Při přípravě a realizaci konkrétních záměrů zajistit odvádění dešťových vod
z vozovky s ohledem na kapacitu koryt vodních toků.
10)Při přípravě a realizaci konkrétních záměrů v územích s možným výskytem
archeologických nálezů provést záchranný archeologický průzkum.
11)U zásad Z10 a Z11 (SOB4) upravit úkol pro územní plánování, konkrétně poslední
odrážku bodu e) takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně
využívat síť stávajících cest“.
12)U zásady Z31 doplnit kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, bod
d): „…, ochranu přírodních ekosystémů a biodiverzity“.
13)Při uplatňování zásady Z31 je třeba, v případě výstavby a provozu vysokých
větrných elektráren (dále jen „VVE“), monitorovat kolize fauny s VVE a vést jejich
evidenci.
14)V koridoru D63 respektovat předměty ochrany EVL Horní Kamenice a její biotopy.
Vyloučit liniové zásahy do koryta toku a jeho břehů jako je překládání toku,
opevňování či výrazné morfologické úpravy v nivě Kamenice.
15)Při sledování vlivů uplatňování ZÚR (např. zásady Z29) sledovat vlivy rozvoje
území na lokality soustavy NATURA 2000 a evidovat případné změny stavu
předmětů ochrany.
16)V územních plánech obcí a při projektové přípravě konkrétních záměrů vždy
umisťovat záměry v rámci koridorů a ploch vymezených Aktualizací č. 1 ZÚR LBK
tak, aby byly eliminovány nebo minimalizovány územní střety záměrů s EVL a PO,
respektive územní střety záměrů s předměty ochrany EVL a PO, tj. plochami
přírodních stanovišť a biotopů druhů.
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Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
podle § 10g odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušných
ustanovení stavebního zákona zohlednit požadavky vyplývající z tohoto stanoviska.
Schvalující orgán je dále povinen postupovat podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí rovněž upozorňuje na povinnost zajistit sledování
a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti
plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu bodu 10 přílohy
stavebního zákona.
Předkladatel koncepce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vypořádání
všech stanovisek dotčených orgánů, vyjádření, námitek a připomínek obdržených po celou
dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V případě, že bude koncepce upravena na základě podaných stanovisek, připomínek
a vyjádření dle § 37 odst. 2 až 5 stavebního zákona, je nutné v upravovaném rozsahu
dopracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zejména jeho části A a B.

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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