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Věc: Vyjádření MŽP k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a připomínky MŽP
k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
pořídil na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále
jen „ZÚR LBK“) dle § 37 odst. 1 zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) návrh Aktualizace č. 1 ZÚR
LBK a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území.
I.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) uplatňuje na základě
ustanovení § 37 odst. 5 stavebního zákona následující vyjádření k vyhodnocení
vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na udržitelný rozvoj území.
Část A. Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LBK na životní prostředí:
Ve vyhodnocení vlivu Aktualizace č. 1 ZÚR Libereckého kraje na životní prostředí
jsou v kapitole Ovzduší (str. 31) uvedena neaktuální data. Vyhodnocení imisní situace
Libereckého kraje je uvedeno na základě rozptylové studie Libereckého kraje, kterou
zpracoval ATEM v roce 2012. Vyhodnoceny jsou zde pouze roční koncentrace PM 10
a NO2.
V současné době lze při hodnocení stávající úrovně znečištění v ČR vycházet
z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1×1 km. Tyto mapy obsahují v každém
čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující
látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého hydrometeorologického
ústavu na internetových stránkách. V současné době jsou aktuální dostupná data
v průměru za roky 2010 - 2014. Toto hodnocení požadujeme uvést pro všechny
znečišťující látky, které se v Libereckém kraji významně podílí na znečištění ovzduší.
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Dále požadujeme zhodnotit soulad plánovaných záměrů ZÚR Libereckého kraje
(především vymezení koridorů dopravní infrastruktury - koridory pro umístění silnic
a železničních tratí) se strategickými dokumenty v oblasti ochrany ovzduší na národní
a regionální úrovni, které se touto problematikou také zabývají (aktuálně platný Národní
program snižování emisí ČR a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší
Libereckého kraje).
MŽP uplatňuje následující připomínky k Aktualizaci č. 1 ZÚR LBK.

II.

a) Aktualizace č. 1 ZÚR LBK nevymezuje plochy a koridory pro umístění staveb
a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi. Problematika je řešena plošně
pro území celého kraje definováním zásady č. Z29, následnými kritérii pro rozhodování
o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Z hlediska ZCHÚ, lokalit soustavy
Natura 2000 a předmětů jejich ochrany může docházet k ovlivnění přímou disturbancí
při realizaci opatření, úpravou koryta toku a nivy, opevňováním koryta a břehů,
prohlubováním, napřimováním. Jedná se o opatření, která mohou znamenat přímé
i nepřímé zásahy v tocích a v jejich nivách a současně se zajištěním protipovodňové
ochrany mohou působit zásadní změny ekologických podmínek s významnými negativními
vlivy na říční a nivní ekosystémy. Velkým rizikem je změna hydrologického režimu.
Kritéria, opatření a úkoly výše uvedené zásady jsou zaměřené na vytvoření rámce
následných řešení tak, aby byla realizována přírodě blízká opatření a nedocházelo jinými
aktivitami ke zvyšování účinku povodní. Tato kritéria a úkoly by nově měly být dodržovány
plošně, s důrazem nejen na zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000,
ale i na všechny přírodě blízké úseky vodotečí.
Požadujeme reformulaci zásady č. Z29 ze stávajícího textu "…musí respektovat
principy minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystému." na "…musí respektovat
principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů."
Stavby a opatření (záměry) v rámci úkolu pro územní plánování e) „Vymezovat
plochy koridory pro stavby a opatření protipovodňové ochrany území, jejichž lokalizace
vyplyne z Plánů dílčích povodí a dalších dokumentů“ musí splňovat kritéria a podmínky
v zásadě č. Z29
b) Upozorňujeme na nesprávné používání termínu "protipovodňová ochrana" místo
"povodňová ochrana", např. u názvu zásady Z29.
c) Při změně využití území koridoru E25_E8C, VVN 110 kV – TR, úsek Nový Bor hranice LK (TR Varnsdorf) je třeba při následném výběru technologického řešení vzít
v úvahu limity využití území v CHKO Lužické hory dané zákonem č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 5a) odst. 5,
§ 12 odst. 1, § 26 odst. 1 písm. i), a to v návaznosti na § 1 odst. 2 a § 5 odst. 1 zřizovacího
předpisu CHKO Lužické hory. Úpravy trasy byly provedeny na základě úkolu Politiky
územního rozvoje ČR, který ukládá vycházet ze závěrů územní studie "Prověření možné
varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek". Jedním z vlivů budou zejména
disturbance vegetace (zejména lesní) v důsledku umístění vedení a vytvoření ochranného
pásma. Dalším vlivem bude vliv na avifaunu a krajinný ráz. Zásahy do krajinné scény
budou zvýrazněny novými lesními průseky v lesnatém území CHKO Lužické hory.
2/4
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, IDDS: 9gsaax4, www.mzp.cz, info@mzp.cz

d) Znění v odůvodnění návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LBK v pasáži Z47 (str. 84)
nepřípustně relativizuje Regionální surovinovou politiku. Regionální surovinová politika
Libereckého kraje (dále jen „RSP LK“) je strategickým materiálem stejné platnosti jako jiné
strategické materiály, ZÚR LBK s ní musí být v souladu a nepředjímat její nerespektování.
Požadujeme tedy text v odůvodnění na str. 84 upravit vypuštěním odstavce o "modelové
situaci" a vypustit formulaci "nemá právní závaznost" v odstavci následujícím. Závaznost
RSP LK je stejná jako závaznost ZÚR LBK, proto není vhodné její váhu snižovat
podobnými prohlášeními.
Rovněž nově navržené znění výroku v pasáži Z47 (str. 50) návrhu Aktualizace č. 1)
ZÚR LBK umožňuje nerespektování Regionální surovinové politiky ("…při zohlednění
průběžně aktualizované RSP LK"). Regionální surovinová politika je však strategickým
materiálem schváleným zastupitelstvem kraje i dalšími orgány a musí být respektována
stejně jako ostatní strategické dokumenty. Požadujeme proto v tomto bodě (odrážka a),
druhá věta) ponechat původní znění před aktualizací ("…v souladu s …průběžně
aktualizovanou RSP LK"). Analogickou úpravu požadujeme na str. 84 v odůvodnění textová část - srovnávací text.
V části I. odůvodnění ZÚR LBK požadujeme na str. 86 – 87 (původní
neaktualizované znění) pasáž Z47 aktualizovat doplněním odstavce ve znění: „Výhradní
ložiska, chráněná ložisková území, dobývací prostory, dále ložiska nevyhrazených nerostů
a významné prognózní zdroje jsou neobnovitelnými zdroji a zákonnými, nepřemístitelnými
limity území. Ochrana ložisek nerostných surovin je veřejným zájmem, z tohoto důvodu
musí být ložiska nerostných surovin respektována v řízeních týkajících se území a jeho
využití. Tyto plochy je tudíž nutno respektovat a zahrnout také do územních plánů obcí
jako limity využití území.“
Ve výrokové části ZÚR LBK požadujeme pasáž Z47, úkoly pro územní plánování,
odrážka d) na konec věty znějící „… po těžbě uranových rud“ doplnit toto:
„s respektováním ložiskové ochrany v chráněných ložiskových územích stavební uzávěrou
pro stavby trvalého charakteru nesouvisející s těžbou nebo sanací v souladu se zákonem
č. 44/1988 Sb.“
Požadujeme, aby do koordinačního výkresu č. 6 (grafická část odůvodnění
Aktualizace č. 1 ZÚR LBK) byla zakreslena chybějící těžená a netěžená ložiska
nevyhrazených nerostů a rovněž kompletně doplněny schválené a registrované prognózní
zdroje vyhrazených i nevyhrazených nerostů (dle § 13 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů).
Podrobná doporučení na doplnění a úpravy textu k problematice ochrany ložisek
nerostných surovin obsahuje vyjádření České geologické služby, které zasíláme k využití
v příloze tohoto dopisu.
Příloha:
Vyjádření České geologické služby

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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Na vědomí: (odesláno VS pod č. j. 78428/ENV/15)
odbor výkonu státní správy V
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
odbor geologie
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
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