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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚVOD
Udržitelný rozvoj byl definován jako pojem v roce 1987 v rámci zprávy Valného shromáždění OSN
„Naše společná budoucnost“1, a to jako rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb,
aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací budoucích. V oblasti územního plánování se za výchozí
považuje dokument EU z roku 1999 „Evropské perspektivy územního rozvoje“2 a dokument Rady
Evropy z roku 2000 „Řídící principy udržitelného rozvoje na evropském kontinentu“3. V obou
dokumentech je udržitelný rozvoj definován jako vyvážený rozvoj ekonomický, sociální
a environmentální. V ČR se za výchozí považuje Strategie udržitelného rozvoje ČR4 z roku 2004
(platná v období 2004-2009), která vytýčila tři základní cíle udržitelného rozvoje:
- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
-

účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,

-

udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Od roku 2010 určuje dlouhodobé cíle pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast rozvoje
společnosti Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR5. Dokument je strukturován do pěti
prioritních os:
- společnost, člověk a zdraví,
-

ekonomika a inovace,

-

rozvoj území,

-

krajina, ekosystémy a biodiverzita,

-

stabilní a bezpečná společnost.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Jedním z úkolů územního plánování, stanovených v ustanovení § 19 odst. 2
stavebního zákona, je posouzení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území. Pro
účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho
součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, včetně
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody
svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj
území (dále též AZÚR) je zpracováno je zpracováno na základě požadavku ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí k návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ze dne
30.8.2013, č.j. 50544/ENV/13. Důvodem je zejména skutečnost, že nebyl vyloučen významný vliv
AZÚR na soustavu NATURA 2000. Stanovisko MŽP uvádí další podrobnější požadavky na obsah
a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

1

Zpráva pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) nazvaná Naše společná budoucnost, kterou
v roce 1987 předložila její tehdejší předsedkyně Gro Harlem Brundtlandová.
2

Zpracoval Výbor pro územní rozvoj, Lucemburk. Jedná se o společně zformulovaný názor EU na politiku územního
rozvoje s důrazem na TUR.
3

Dokument přijatý Evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT).

4

Dokument přijatý usnesením vlády č. 1242 z roku 2004.

5

Dokument přijatý usnesením vlády č. 37 z roku 2010.
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je provedeno na základě zpracovaných ÚAP
pro řešené území, které jsou výchozím podkladem a referenční hladinou pro posouzení ovlivnění
vývoje v území podle skutečností zjištěných v ÚAP. Jako výchozí jsou k vyhodnocení použity ÚAP
Libereckého kraje – aktualizace z roku 2013. Dále je předmětem vyhodnocení naplnění priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v Politice územního
rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1. V závěru je uvedeno shrnující vyhodnocení vlivů AZÚR
na zlepšování územních podmínek pro příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a jejich soulad.
Struktura a obsah vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území jsou uvedeny v příloze č. 5
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, následovně:
Část A: Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, pokud
příslušný úřad uplatnil požadavek na toto hodnocení.
Posouzení vlivů AZÚR na životní prostředí je zpracováno na základě výše uvedeného požadavku
MŽP, a to podle přílohy stavebního zákona.
Část B: Vyhodnocení vlivů ZÚR na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán
ochrany přírody nevyloučil významný negativní vliv na tato území.
Významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučen nebyl, část B je tedy
součástí vyhodnocení udržitelného rozvoje území.
Část C: Vyhodnocení vlivů ZÚR na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech (ÚAP).
Územně analytické podklady na úrovni krajů jsou územně plánovací podklady, které obsahují
jednak podklady pro zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území (včetně hodnot a limitů území),
jednak rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Obsah ÚAP kraje je stanoven v části A
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. podle tzv. sledovaných jevů (pro ÚAP krajů 37
sledovaných jevů). Vyhodnocení se zaměřuje na zjištěné problémy a závady na úrovni kraje.
Část D: Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v ÚAP, např. skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
Doplňující průzkumy a rozbory nebyly pro účely AZÚR zpracovávány.
Část E Vyhodnocení přínosu ZÚR k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje (dále rovněž „PÚR“).
Vyhodnoceny jsou jednotlivé priority PÚR, ve znění aktualizace z č. 1.
Část F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Jedná se o vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé ŽP,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.
Vyhodnocen je pozitivní či negativní vliv dílčích změn na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje
území a jejich vyváženost. Uvádí se závěrečné doporučení.
Protože je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území předkládáno a projednáváno společně
s dokumentací AZÚR, není pořizována podrobná grafická (výkresová) část, ale předpokládá se,
že při orientaci v území bude použita sada výkresů z dokumentace AZÚR, kde jsou všechny
podstatné jevy v území zohledněny.

Návrh AZÚR LK č. 1

4

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

A.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.1. SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ AZÚR, VZTAH K JINÝM
KONCEPCÍM
A1.1. Shrnutí obsahu a hlavních cílů AZÚR
Přehled změn Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále „AZÚR“) je
proveden formou revizí původního aktuálně platného textu. Není uveden celý text výrokové části
AZÚR, ale přednostně texty nové, texty upravené, popř. i v některých případech texty rušené. Text,
který se ruší je škrtnutý, text, který AZÚR přidává, je barevně odlišen. Pro úplnou představu
o změnách AZÚR a o souvislostech s vyhodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
přehled změn poměrně podrobný. Přímo k popisu změn je vepisován označený komentář
zpracovatele posouzení vlivů, zda změny mohou mít vliv na životní prostředí a budou tedy
podrobně posuzovány nebo, zda se jedná o formální administrativní úpravy, které vliv mít
nemohou. Při studiu vyhodnocení vlivu jednotlivých zásad je vhodné se seznámit s popisem také
se srovnávacím textem výrokové části AZÚR a s odůvodněním.
AZÚR formuluje v úvodu priority územního plánování kraje. Dále výroková část AZÚR formuluje
pro řešené oblasti územního rozvoje zásady, které dále s různou přesností územně vymezuje,
navrhuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.

OBSAH AZÚR
A.

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT
STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

AZÚR stanovuje celkem krajských 21 priorit územního plánování. Jedná se o úplné formulační
přepracování priorit ZÚR. S ohledem na to, že priority jsou dále rozpracovány do jednotlivých
zásad, které mají další podrobnější specifikace, nejsou zásady v přehledu AZÚR uváděny.
Vyhodnocení těchto priorit na životní prostředí je provedeno v rámci podrobně rozpracovaných
zásad AZÚR.

B.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS
VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY
NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ

B.1

ROZVOJOVÉ OBLASTI
ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Z1

Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením
na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských
a sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských vazbách.

Návrh AZÚR LK č. 1

5

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ROB1 OB7

Rozvojová oblast Liberec

Území rozvojové oblasti se zmenšuje o Velké Hamry a Plavy.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou naformulovány nově, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje ve
všech jeho částech.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou naformulovány nově, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Vymezení
Zmenšuje se velikost rozvojové oblasti, zůstávají zejména Turnov, Ohrazenice, Modřišice
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROB4 Rozvojová oblast Semily – Železný Brod
ROB5 Rozvojová oblast Jilemnice
Komentář SEA: Je zrušena. Vliv na životní prostředí se tímto nezvyšuje.
B.2

ROZVOJOVÉ OSY
ROZVOJOVÉ OSY I. ŘÁDU - REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Z3

V rozvojové ose republikového významu v prostorových vazbách na významné dopravní
koridory podporovat požadavky na změny v území, posilující význam propojení rozvojové
oblasti Liberec s rozvojovou oblastí Praha a se sousedními státy (Německo / Polsko).

ROS1 OS3 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek n.N. hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
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Z4

Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách
na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam
propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí
nad Labem.

ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice kraje – Děčín - Ústí nad Labem
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROZVOJOVÉ OSY III. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Rozvojové osy III. řádu se ruší, ruší se tedy zásady Z5. Konkrétně se ruší ROS4, ROS5,
ROS6, ROS7, ROS8,
ROZVOJOVÉ OSY IV. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Rozvojové osy IV. řádu se ruší, ruší se tedy zásady Z6. Konkrétně se ruší ROS9, ROS10,
ROS11, ROS12. (Vliv na životní prostředí se tímto nezvyšuje)

C.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V PÚR ČR
A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
SPECIFICKÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

SOB5 SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Z7

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
CHKO Jizerské hory.

Vymezení:
Centrum Centra osídlení a obce: Mníšek a Oldřichov v Hájích (ORP Liberec), Bedřichov, Janov
nad Nisou, Josefův Důl - centrum osídlení (ORP Jablonec nad Nisou), Albrechtice v Jizerských
horách, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, a Desná – centrum osídlení (ORP Tanvald), Bílý Potok,
Lázně Libverda, Hejnice - centrum osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava - centrum
osídlení (ORP Frýdlant).
Komentář SEA:Území SOB7a se rozšiřuje o 4 obce. Kritéria, podmínky a úkoly jsou
formulačně upraveny, budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí
v příslušných kapitolách.
SOB6 SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
KRNAP.
Komentář SEA: Oblast se rozšiřuje o Víchovou nad Jizerou. Kritéria, podmínky a úkoly jsou
formulačně upraveny, budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí
v příslušných kapitolách.
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SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Z9

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů - odstraňování starých ekologických zátěží a nové využití
území bývalého VVP Ralsko.
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Z10

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z11

Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území
koordinovat se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.
Komentář SEA: Oblast se omezuje o Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice – centrum
osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava – centrum osídlení. Uvedené obce jsou
přiřazeny k SOB 7a Jizerské hory. Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny,
budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB1 Specifická oblast Jihozápadní Českolipsko
SOB2 Specifická oblast Lužické hory
Komentář SEA: Je zrušena. Ruší se tímto i zásady Z12, Z13. Vliv na životní prostředí se
tímto nezvyšuje.
SOB7SOB5
Z14

Specifická oblast Český ráj jih

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český ráj jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací zatížení
území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem rekreace před
kvantitou.
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB8 Specifická oblast Český ráj sever
Komentář SEA: Je zrušena. Ruší se tímto i zásady Z15. Vliv na životní prostředí se tímto
nezvyšuje.
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D.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR
A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, , VČETNĚ
PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH
REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

D.1. ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Doplňuje se:
- limity využití území, zejména přírodní a krajinné hodnoty se skladebnými částmi ÚSES,
geomorfologii terénu,
- průchodnost krajiny pro zvěř – zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet
přitom ze závěrů Strategické migrační studie pro Liberecký kraj pořízené LK 2013.
- minimalizování negativních dopadů dopravní a technické infrastruktury na urbanizovaná
území
SILNIČNÍ DOPRAVA
Nově se specifikují šířky dále vymezených koridorů dopravních silničních staveb:
koridory pro novostavby silniční sítě:
silnice I. třídy
300m
silnice II. třídy
180m
koridory pro úpravy stabilizovaných úseků silniční sítě:
silnice I. třídy
150m
silnice II. třídy
90m
koridory územních rezerv:
kapacitní silnice S5
300 - 600m
silnice I.
300m
silnice II. třídy
200m
Z16

Vytvářet územní podmínky pro
na multimodální koridory (MMK).

zlepšení

silničního

napojení

Libereckého

kraje

Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU:
D02 - silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou - hranice ČR
Komentář SEA: Tato silniční stavba byla vypuštěna z plánů AZÚR. Úsek silnice I/35 Bílý
Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou – hranice ČR byl již realizován.
D01B S5_ D01B 1 - územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov Rovensko pod Troskami - hranice LK (Úlibice)
Komentář SEA: Nově se ruší poznámka a formálně formulace úkolu pro územní plánovaní,
což nemá vliv na životní prostředí. Trasa územní rezervy se mění na území Turnova podle
vydaného ÚP Turnov. Bude komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení
územní rezervy.
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Vymezení:
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S11 vymezený PÚR ČR (2008), D8 – Děčín - Česká
Lípa – Svor – Bílý Kostel nad Nisou - Liberec - R35.
Komentář SEA: Pouze dílčí úprava názvu, bez vlivu na VURÚ. Mění se stručné
zdůvodnění koridoru v závorce, což nemá vliv na VURÚ.
Návrh AZÚR LK č. 1
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S11_D03/1 - silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK
S11_D03/2A - silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
S11_D03/3 - úsek Rynoltice - Jablonné v Podještědí (Lvová)
Doplnění úkolu pro územní plánovaní
koordinovat vazby na koridory silnice I/9 v prostoru Svoru a Manušic
Komentář SEA: V AZÚR má koridor nové označení. Ve dvou dílčích úsecích je nově
upraveno umístění osy koridoru. Tyto úseky budou posouzeny v následujících kapitolách.
Z17

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní
regiony.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU:

D04 - silnice I/9, obchvat Dubá
D05B, D50 - silnice I/9, úsek Jestřebí-Zahrádky-Sosnová-Česká L.-MÚK Manušice (I/13)
D06A - silnice I/9, obchvat Svor
D07 - silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald
D48 - územní rezerva pro silnice I/10, úsek Tanvald - Desná (peáž se silnicí I/14)
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
D49A - územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov (peáž se silnicí I/14)
Komentář SEA: Dochází k drobnému posunu koridoru v řádech maximálně stovek metrů,
přičemž se vychází z nově zpracovaných ÚP Kořenov a ÚP Harrachov. Bude komentováno
v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení územní rezervy.
D08B - silnice I/13, úsek Liberec (K. Studánka) - Stráž n. N. - Mníšek - Dětřichov
Komentář SEA: Část koridoru byla zrealizována, koridor je tedy zkrácený. Dále dochází
k dílčím zpřesněním vymezení koridoru podle DÚR z roku 2013. Bude posouzeno
v příslušných kapitolách.
D09D - silnice I/13, obchvat Frýdlantu
Komentář SEA: Upravuje se vymezení koridoru na základě podrobnější studie obchvatu
Frýdlantu zpracované v rámci řešení návrhu ÚP Frýdlant. Nové vedení trasy bylo
doporučeno v rámci procesu posouzení vlivu ÚP Frýdlant na životní prostředí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D09R – územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
-

zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření
v širších územních souvislostech,

Komentář SEA: Jižní část obchvatu Frýdlantu jižně od Větrova (variantní řešení) se
dle návrhu ÚP Frýdlant vymezuje jako územní rezerva k podrobnějšímu prověření území
dotčeného vedením trasy silnice I/13, zejména ve vztahu k ochraně přírody. Bude
komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení územní rezervy.
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D10 - silnice I/13, obchvat Pertoltic
D11A - silnice I/14, úsek Liberec - Jablonec nad Nisou
D12B - silnice I/15, obchvat Zahrádky
D13A + D47 - silnice I/15, obchvat Stvolínky - Kravaře - hranice LK (Úštěk)
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
D14- silnice I/38, obchvat Obora
D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Komentář SEA: V AZÚR se mění vymezení koridoru, dochází k jeho posunu v rozsahu
do 1 km směrem na západ. Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D15D - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
D15C - územní rezerva pro silnici I/16, přeložka Horka u Staré Paky (variantní řešení)
D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
Komentář SEA: Dosavadní řešení bylo „variantní“, přičemž nově se původně preferovaná
varianta D15D ruší a navrhuje se místo toho dosavadní územní rezerva D15C. Důvodem
změny jsou mj. výsledky v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí
(stanovisko MŽP). Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
Z18

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silniční dostupnosti Liberce ze všech částí
Libereckého kraje.
Komentář SEA: Drobné slovní úpravy jsou v bodu b). Úprava je formální, reaguje
na úpravy jiných míst AZÚR.
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU:

D16 - územní rezerva pro silnici II/272, úsek Liberec - Osečná
D16A - silnice II/272, úsek Liberec - Osečná
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koridor prověřit územní studií, upřesnit rozsah možné podzemní části pod Ještědským
hřbetem.
a)b) V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v
širších územních souvislostech
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru
Komentář SEA: Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D17A - silnice II/272, úsek Osečná - Ralsko (Kuřívody)
D18C - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko pod Troskami - Semily, napojení
na kapacitní silnici S5
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
D18D - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Turnov - Semily
Variantní řešení dopravního napojení ze stávající silnice I/35 do prostoru města Semily, vztah k
variantě A kapacitní silnice S5 (Mnichovo Hradiště - Úlibice).
Komentář SEA: V AZÚR dochází k vypuštění jedné z variant územní rezervy D18D
v souvislostech se stabilizací tzv. severního koridoru S5 v PÚR ČR. D18D byla rezerva,
pokud by S5 měl být jižní či superseverní koridor.
Územní rezervy nejsou z hlediska VURÚ posuzovány. Vynechání koridoru, který má
chránit území, pro potenciální využití v budoucnosti nebude mít vliv na životní prostředí.
Návrh AZÚR LK č. 1
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D19A - silnice II/262 úsek Žandov - Stružnice
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
Z19

Vytvářet územní podmínky pro úpravy dopravní sítě na koridorech silnic regionálního
významu.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D21
D22

- silnice II/270, obchvat Doksy
- silnice II/270, obchvat Jablonné v Podještědí
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D23A - silnice II/278, obchvat Český Dub
Komentář SEA: AZÚR upravuje vymezení nového koridoru na základě řešení trasy v ÚP
dotčených obcí. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
D24A - silnice II/291, úsek Kunratice - Frýdlant
Komentář SEA: V AZÚR dochází k drobné změně trasy na okraji Frýdlantu v souladu s ÚP
Frýdlant. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
D25
D51A
D52C
D52D
D55
D58
D59

- silnice II/268, úsek Sloup – Pihel
- silnice II/268, obchvat Zákupy (západní a jižní část)
- silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň
- silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)
- územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoň
- silnice II/289, přeložka Semily
- silnice II/292, přeložka Semily
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D61

- silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP dotčených obcí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D62

- silnice II/278, obchvat Osečná

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
- koordinovat vazby na koridory silnice II/272 Liberec – Osečná – Ralsko
(Kuřívody)
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP Osečná. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
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D64

- silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP dotčených obcí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D74

- silnice I/38, přeložka Jestřebí

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
-

upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru,

-

koordinovat vazby na koridor silnice I/9 (MÚK Jestřebí).

Komentář SEA: Nově vymezený koridor, má zajistit návaznost komunikací I/9 a I38
a umožnit řešit dopravní závadu na křížení obou tahů. Koridor bude posouzen z hlediska
vlivu VÚRU, zejména pak na část A a na část B. Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ZÚR LK vymezují koridory pro umístění železničních dopravních staveb o šíři:
koridory pro stavby železniční sítě:
modernizace železniční tratě
600m
optimalizace železniční tratě
120m
koridory územních rezerv:
pro železniční tratě
600m
Z20

Vytvářet v území podmínky pro zlepšení železničního spojení Libereckého kraje s okolními
regiony a zajištění optimálního napojení na budoucí transevropskou dopravní síť
s přihlédnutím k dohodě o nejdůležitějších trasách kombinované dohody mezinárodním
dohodám týkajících se železniční dopravy.
Komentář SEA: Formulační změna obecné zásady je formální a nemá vliv na VURÚ.
KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav- TurnovLiberec- hranice ČR/Polsko
ZÚR LK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD8 navržený PÚR ČR, hranice
Polsko/ČR - Liberec – Mladá Boleslav - Praha.
Komentář SEA: Formulační změny bez vlivu na VURÚ.
ŽD8_D26D úsek hranice LK - Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace,
zdvojkolejnění.
Úkoly pro územní plánován (ve výčtu úkolů se doplňuje):
Koordinovat s napojením Turnova konvenční železniční dopravou
D26R úsek Příšovice – Čtveřín, nový úsek - územní rezerva
Úkoly pro územní plánování:
- a) Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí
prověření v širších územních souvislostech.
Komentář SEA: Upravuje se koridor v úseku hranice LK - Čtveřín, dále ve směru
do Liberce se trasa koridoru nemění, jedná se pouze o nové označení koridoru. Přitom se
ruší vymezená územní rezerva D26R. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
Návrh AZÚR LK č. 1
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ŽD8_D26/1
ŽD8_D26/2

úsek hranice LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace
úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku

Úkoly pro územní plánování:
a)
Upřesnit a koordinovat napojení Turnova na koridor ŽD8_D26D konvenční železniční
dopravy
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Středočeský kraj.
c)
Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí.
Komentář SEA: Úsek hranice LK - Příšovice – Turnov je navržen jako optimalizace
s elektrizací stávající jednokolejné tratě 070 v podstatě ve stávající stopě s malou
přeložkou na rozhraní obcí Přepeře a Turnov.
Úsek od odbočky Čtveřín pro napojení stávající železniční trati 030 do Turnova bude
zrekonstruován a zdvojkolejněn včetně provedení elektrizace. Bude posouzeno
v následujících kapitolách.
ŽD8_D27 úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati,
elektrizace
Komentář SEA: AZÚR mění pouze označení (původně D27) a charakter koridoru,
tj. připravované využití koridoru se mění z kombinované dopravy na konvenční železniční
dopravu. Topologie se nemění. Ke změnám ve VURÚ nedojde.
D28 úsek Liberec – Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR,
optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku Liberec - Bílý Kostel nad Nisou.
Komentář SEA: Je vypuštěn jeden úkolů pro územní plánování související s dřívějším
požadavkem vytvoření kombinované dopravy. Ke změnám ve VURÚ nedojde.
Z21

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení železničního spojení s okolními regiony a v rámci
Libereckého kraje.
Komentář SEA: V AZÚR se zásada nemění.
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

D29 úsek Turnov – hranice LK, modernizace jednokolejné trati s novostavbami dílčích
úseků, elektrizace.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí,
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Královehradecký kraj.
Komentář SEA: Pro celý koridor se mění formální označení (původně D29A). Nově je
navržen dílčí úsek (prodloužení koridoru na hranice kraje). Nově navržené dílčí úseky
budou v následujících kapitolách posouzeny.
D31

úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace trati, elektrizace.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí,.
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Královehradecký kraj.
Komentář SEA: Pro celý koridor se mění formální označení (původně D31A). V úseku
Turnov – Košťálov k žádným věcným změnám nedochází. Nově je navržen dílčí úsek
(prodloužení koridoru na hranice kraje). Nově navržené dílčí úseky budou v následujících
kapitolách posouzeny.
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D33
D34

úsek Rynoltice - Česká Lípa, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace.
úsek Česká Lípa - hranice LK, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D33C územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, nový úsek, elektrizace.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Výběrem varianty upřesnit vedení koridoru v úseku Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice,
prověřit územní studií.
a)b) Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
Komentář SEA: Koridor územní rezervy vznikl jako další varianta místo rušených D33A
a D33B, je posunut a přeznačen. Bude komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu
hodnocení územní rezervy.
D33R územní rezerva pro úsek Zákupy - Mimoň, nové úseky, elektrizace.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
b)
Koordinovat se záměrem optimalizace železniční trati v úseku Rynoltice – Č. Lípa (D33).
Komentář SEA: V následujících kapitolách budou nové úseky územních rezerv
komentovány z hlediska vlivu v rozsahu odpovídajícím posuzování územních rezerv.
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
D35 územní rezerva pro úsek Harrachov – Rokytnice nad Jizerou, propojení dvou
železničních tratí.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
D63 úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati na rychlost 80 km.hod-1
(Železniční spojení Česká Lípa – Benešov n.P. – Děčín)
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Ústecký kraj.
b)
Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí.
Komentář SEA: Nově vymezený koridor bude posouzen v následujících kapitolách.
Z22

Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí.

R Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
LETECKÁ DOPRAVA
D37

Letiště Liberec
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

Návrh AZÚR LK č. 1

15

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

PROPOJENÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ
Z24

Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
Komentář SEA: Celá zásada Z24 se v původní kapitole ruší a je přesunuta do podkapitoly
CESTOVNÍ RUCH, REKREACE jako nová zásada Z60a. Multifunkční turistické koridory
jsou znázorněny ve schéma: Kategorizace středisek a center cestovního ruchu,
multifunkční turistické koridory.
PŘESHRANIČNÍ SPOJENÍ

Z25

Vytvářet územní podmínky pro silniční a železniční přeshraniční spojení

D43

Hrádek nad Nisou, silnice I/35.
Komentář SEA: Vypouští se Přeshraniční spojení bylo realizováno.

D.2

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Z26

Zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou
a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení evropských standardů při pokrytí
území LK zásobovacími vodovodními systémy.

-

ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb zásobování vodou o šířce 100m,
pro územní rezervu o šířce 500 m.
Komentář SEA: Nově se doplňuje šířka vymezeného koridoru.

V1

Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

V2A

Územní rezerva pro vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice nad Jizerou
Komentář SEA: Vypouští se z důvodu nadbytečnosti a finanční náročnosti.

V3A

Vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) – Chrastava (Svatý Ján)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
b)
Využití zdrojů v oblasti Liberce (Machnín) pro zásobování oblasti Hrádecka - Chrastavska
c)
Propojení základních zdrojů pitné vody v nadregionálním systému a zabezpečení tak jejich
zastupitelnosti.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru V1 jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření
v širších územních souvislostech.
b)
Chránit, územně upřesňovat a koordinovat vymezený koridor V3A pro zásobování pitnou
vodou v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech.
c)
U obcí nebo jejich částí, které dosud nejsou zásobovány z veřejného vodovodu posoudit
variantní řešení: propojení s některým ze stávajících vodovodů nebo zajištění zásobování
z místních zdrojů.
d)
Prověřit možnosti územní ochrany a využití VD Bedřichov jako potenciálního budoucího
zdroje pitné vody a jeho zapojení do systému zásobování pitnou vodou.
Komentář SEA: Nově doplněný koridor bude posouzen v následujících kapitolách.
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Z27

Územně chránit lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV).
Komentář SEA: Zásada vypuštěna na základě projednání ZÚR (viz Odůvodnění AZÚR).

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Z28

Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky
pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ÚZEMÍ

Z29

Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření
především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení
ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy
protipovodňových opatření technického charakteru musí respektovat principy minimalizace
negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.

Vymezení:
Území celého Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky
Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi
Komentář SEA: Koridory pro realizaci protipovodňových opatření se ruší a jsou nahrazeny
plošnou působností zásady Z29. Ruší se tyto koridory:
P01_Černá Desná, úsek Desná – Tanvald; P02_Dubnický potok, Dubnice; P03_Jeřice, úsek
Oldřichov v Hájích – Mníšek; P05_1_Jizera,úsek Svijany – Rakousy; P05_2_Jizera, úsek Železný
Brod – Líšný; P05_3_Jizera, Semily; P05_4_Jizera, Jablonec nad Jizerou; P08_Libchava, Horní
Libchava; P09_Lužická Nisa, úsek Jablonec nad Nisou - Hrádek nad Nisou; P12_Panenský potok,
Jablonné v Podještědí; P13_Panenský potok, úsek Brniště – Mimoň; P14_Ploučnice, Mimoň;
P15_Ploučnice, Česká Lípa; P16_Ploučnice, úsek Stružnice - Dolní Police; P17_Řasnice, úsek
Horní Řasnice - Krásný Les; P18_Smědá, úsek Bílý Potok – Frýdlant; P19_Smědá, Višňová;
P20_Smědá, Černousy; P21_Svitávka, Mařenice sídlo Mařeničky; P22_Svitávka, úsek Kunratice
u Cvikova – Svitava; P23_Svitávka, úsek Velenice – Zákupy; P24_Boberský potok, Cvikov;
P25_Šporka, Polevsko; P28_Mohelka, Kokonín; P29_Mohelka, Třtí; P30_Ploučnice, Stráž pod
Ralskem; P31_Kočičí potok, Habartice; P32_Libverdský potok, Lázně Libverda; P33_Minkovický
potok, Minkovice u Frýdlantu; P34_Oleška, Heřmanice; P35_Oleška, Dětřichov; P36_Boberský
potok, Lindava; P37_Bílá Nisa, úsek Bedřichov - Janov nad Nisou; P38_Dobranovský potok,
Dobranov; P39_Dobranovský potok, Písečná; P40_Dobranovský potok, úsek Bukovany - Sloup
v Čechách; P41_Žernovník, Železný Brod; P42_Údolský potok, Kryštofovo Údolí; P43_Novoveský
potok, Nová Ves nad Nisou; P44_Šporka, Horní Libchava; ; P45_Radčický potok, Liberec –
Radčice; P46_Ostašovský potok, Liberec – Ostašov; P47_Harcovský potok, Liberec – Harcov;
P48_Janovodolský potok, Liberec - Janův Důl; P49_Vesecký potok, Liberec – Vesec;
P50_Františkovský potok, Liberec – Františkov; P51_Luční potok, Liberec – Vesec;
P52_Ještědský potok, Dubnice; P53_Oldřichovský potok, Oldřichov na Hranicích; P54_Šporka,
nad obcí Horní Libchava; P55_Ploučnice, nad sídlem Srní potok; P56_Panenský potok, Lvová;
P57_Druzcovský potok, Osečná
Komentář SEA: Bude vyhodnoceno z hlediska vlivu v navazujících kapitolách, kde budou
uvedeny kritéria, podmínky a úkoly.
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ENERGETIKA
Z30

Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi.
Komentář SEA: Zásada se v AZÚR se nemění. Byl vypuštěn jeden úkol pro územní
plánování bez vlivu na životní prostředí.

Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Vymezení:
Potenciálně vhodná území LK pro rozvoj obnovitelných zdrojů energií.
Komentář SEA: Zásada i dílčí ustanovení budou posouzeny v dalších kapitolách.
Z32

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování elektrickou
energií a pro odstranění výkonového deficitu k očekávaným potřebám území.
Komentář SEA: Zásada i dílčí kritéria pro rozhodování se podstatně nemění. Nedojde
ke změnám vlivu na životní prostředí.

-

-

KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
ZÚR LK zpřesňují v PÚR ČR vymezený koridor republikového významu E10 pro dvojitá
vedení 400 kV v trasách Výškov - Babylon a Babylon – Bezděčín, včetně souvisejících
ploch pro rozšíření elektrických stanic.
Koridory pro umístění staveb přenosové soustavy VVN 400kV a to v případě dvojitého
vedení se vymezují o šířce 300 m.

PUR01 - vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon
Komentář SEA: Koridor AZÚR se vypouští, z důvodu vedení trasy 1. zónou ochrany CHKO
České středohoří). Akce je nahrazena zdvojením stávajících vedení Chotějovice–Výškov
a Výškov–Babylon ve stávajících trasách.
E10_PUR02 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon
E10_PUR03 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat, územně zpřesňovat, stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí
ve vzájemných návaznostech.
b)
Upřesnit související plochy pro případné rozšíření TR Babylon a TR Bezděčín.
Komentář SEA: Upravuje terminologie a označení koridorů (původně PUR02, PUR03,
což nebude mít vliv na životní prostředí.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb distribuční soustavy VVN
110kV a to o šířce 200 m.
E25_E8C - vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf) - zpřesnění
v PÚR ČR vymezeného koridoru E25 pro vedení 110 kV v trase Nový Bor – Nová Huť –
elektrická stanice Varnsdorf
Komentář SEA: Převedení koridoru územní rezervy na návrhový koridor a drobné
zpřesnění trasy. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
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E3
E4
E5A
E6
E7

- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - hranice LK - (TR Úštěk)
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - hranice LK - (TR Děčín Želenice)
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - TR Doksy
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - TR Česká Lípa Dubice
- vedení VVN 110 kV, úsek Česká Lípa Sever - TR Nový Bor
Komentář SEA: Nemění se.

E11A - vedení VVN 110 kV, úsek TR Bezděčín - Šimonovice
Komentář SEA: Bude vypuštěn. Záměr byl realizován.
E12C- vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice, podzemní
Komentář SEA: Drobné upřesnění umístění koridoru v dílčích úsecích do stovek metrů
od původní trasy. Původní označení E12B. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
E13B - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Železný Brod
Komentář SEA: Nemění se
E14C - vedení VVN 110 kV, úsek odboč. ze stáv. vedení do TR Jablonec nad Nisou jih,
nadzemní, podzemní vedení
Komentář SEA: Bude vypuštěn. Záměr byl realizován.
E35A - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Český Dub
Komentář SEA: Nemění se.
E36_37 - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Turnov
Komentář SEA: Bude vypuštěn. Záměr byl realizován.
E38

- vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice
Komentář SEA: Nový koridor, bude posouzen v následujících kapitolách.

E39A E39B - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Liberec Doubí
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat, územně zpřesňovat a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve
vzájemných návaznostech.
a)
Koordinovat vedení koridorů ve vazbách na sousední kraje, územně zpřesňovat
a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech.
b)
Územně zpřesňovat koridor E25_E8C vedení VVN 110 kV v ÚPD dotčených obcí, přitom
vycházet ze závěrů územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího
Šluknovský výběžek“ pořízené MMR ČR (2013) a minimalizovat dopady na životní
prostředí, ochranu přírody a krajiny, zejména v úseku procházejícím přes velkoplošné
zvláště chráněné území.
Komentář SEA: Drobné upřesnění umístění koridoru. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU – ÚZEMNÍ REZERVA
E8B - územní rezerva pro vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK - TR
Varnsdorf
Komentář SEA: Koridor byl vypuštěn.
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PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Vymezení:
E17A
E18
E19A
E20A

- transformovna Český Dub
- transformovna Nový Bor
- transformovna Doksy
- transformovna Železný Brod
Komentář SEA: Nemění se.

E21

- transformovna Turnov
Komentář SEA: Bude vypuštěno. Záměr byl realizován.

E23 E23A

- transformovna Liberec Doubí

Komentář SEA: Plocha upravena dle návrhu ÚP Liberec, vymezena mimo koridor
pro modernizaci železniční trati Liberec – Praha. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách
E24

- transformovna Liberec Růžodol
Komentář SEA: Bude vypuštěno z důvodu nepotřebnosti.

E25

- transformovna Liberec Nové Pavlovice
Komentář SEA: Nemění se.

E26

- transformovna Jablonec nad Nisou jih
Komentář SEA: Bude vypuštěno. Záměr byl realizován.

Z33

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování zemním plynem
a pro plynofikaci obcí.

Kritéria a podmínky pro rozhodování v území:
a)
Při upřesňování koridorů a ploch nadmístních systémů zásobování plynem respektovat:
- přírodní a krajinné hodnoty, skladebné části ÚSES,
- kulturní a civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví,
Komentář SEA: Doplněna kritéria a podmínky pro rozhodování v území tak, aby byly
ochráněny významné hodnoty území, které jsou i předmětem posuzování vlivů. Jedná se
o pozitivní vliv.

-

KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb nadřazené plynárenské
soustavy a to o šířce 200 m. Při přeložkách se vymezují v poloviční šíři.

Vymezení:
VTL1A - VTL plynovod, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka (posílení, přeložky)
VTL2A - VTL plynovod, úsek Liberec jih – Vratislavice nad Nisou (přeložky)
VTL3 - VTL plynovod, úsek Zásada – Smržovka (nový úsek)
Úkoly pro územní plánování:
a)
Územně zpřesňovat a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných
návaznostech.
b)a) V ÚPD obcí vytvářet podmínky pro rozvoj plynofikace v koordinaci možné kombinace
využití dalších druhů energií v území.
Komentář SEA: Vymezují se nové koridory. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
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SPOJE A TELEKOMUNIKACE
Z34

Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu
k potřebám území.
Komentář SEA: Nemění se.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Z35

Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené
na maximálním třídění a recyklaci odpadů a umožňující racionální využití stávajících
kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny Liberec.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Snižovat podíl skládkovaných spalitelných odpadů na 0%.
c)
Vytvářet podmínky pro snižování podílu skládkovaných spalitelných odpadů na minimální
úroveň.
Komentář SEA: Mění se pouze bod C z úkolů pro územní plánování. Bude posouzeno
v následujících kapitolách.
BEZPEČNOST STÁTU
Z36

Vytvářet územní podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Vymezení:
B01

Plocha pěchotní střelnice, k.ú.Svébořice (stavba k zajištění bezpečnosti státu).

Úkoly pro územní plánování:
a)
Umístění střelnice pro ruční zbraně pro potřeby armády ČR do prostoru bývalého VVP
Ralsko, správní území obce Ralsko (k.ú. Svébořice) koordinovat v širších souvislostech.
Komentář SEA: Zásada se vypouští. S ohledem na to, že VURÚ neřeší obranu státu, je
změna bez vlivu.

D.3

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Z37

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.
Komentář SEA: Zásada se nemění, jsou přesunuty některé úkoly pro územní plánování
do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách, které upravují způsoby a zásady
dalšího zpřesňování vymezování ÚSES (viz pouze výroková část AZÚR).

Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) nadregionálního biogeografického významu
Komentář SEA: Výčet i vymezení prvků nadregionálního ÚSES se nemění.
Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu
Komentář SEA: AZÚR provádí u některých prvků dílčí úpravy. V převážné většině případů
se jedná o drobné zpřesnění hranic dle požadavků orgánu ochrany přírody, drobným
úpravám dle jednotek prostorového rozdělení lesa, vektorových hranic správních celků,
rastrových map apod. V převážné většině případů jsou změny velmi malé, v řádech desítek
metrů. Nově jsou vymezena dvě biocentra (z důvodu návaznosti okolních krajů, popř.
revize ÚSES správou CHKO) a jeden biokoridor, přičemž jeden biokoridor byl přejmenován
a jeden zanikl (byl vymezen v ploše upraveného biocentra).
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Přehled změn je uveden ve výrokové části AZÚR. Dokumentace SEA vlastní změny
v prostorovém vymezení ÚSES nehodnotí. Vymezení ÚSES v ZÚR je bezesporu pozitivní,
deklaruje se a zajišťuje se tímto ochrana jedné ze struktur přírodního prostředí. Předmětem
posouzení vlivu na životní prostředí není způsob vymezení ÚSES, tj. zda efekt vymezení
ÚSES je větší nebo menší. Cílem posouzení vlivu na životní prostředí je zjištění, jak
koncepce vymezený ÚSES ovlivňuje.
Úkoly pro územní plánování:
Komentář SEA: První dva úkoly pro územní plánování byly přeformulovány nebo
přesunuty, viz výše. Negativní vliv lze vyloučit.

E.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
Komentář SEA: Zásady Z38 až Z41 se nemění.

E.1

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT

Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.

Úkoly pro územní plánování:
c) Při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování
zastavěných území, vytvářet podmínky pro migraci volně žijících živočichů.
Komentář SEA: Je doplněn jeden úkol pro územní plánování. Vliv bude posouzen
v následujících kapitolách.
Z43

Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně rekreačním zatížením.

Z44

Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního
hospodářství a myslivosti.

Z45

Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného
dle vymezených oblastí krajinného rázu a krajinných typů.

rázu

Z46

Odpovědně vymezovat potenciálně vhodné
a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely.

pěstování

oblasti

pro

diferencovaně
biomasy

Komentář SEA: Zásady Z43 – Z46 se nemění.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany vod.
Komentář SEA: Zásada je doplněna o zdůraznění respektovat při těžbě zájmy ochrany
vod. Vliv bude posouzen v následujících kapitolách. Formulační úpravy úkolů pro územní
plánování jsou formální.

Z48

Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště
minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat
prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné morfologické úpravy,
c)
Vytvářet dostatečné územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zejména
povrchových zdrojů VD Josefův Důl, VD Souš.
Komentář SEA: Mění jeden z úkolů pro územní plánování. Vliv bude posouzen
v následujících kapitolách.
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E.2

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH HODNOT

Z49

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje,
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní
podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu, kongresové
a poznávací turistiky na území kraje.

a)

Úkoly pro územní plánování:
Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území
a nemovitý památkový fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich
okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví chránit mimo jiné stanovením vhodného prostorového uspořádání území ve shodě
se základními podmínkami ochrany krajinného rázu.
Komentář SEA: Je zpřesněn jeden z úkolů pro územní plánování, který zpřesňuje ochranu
krajinného rázu. Vliv bude posouzen v následujících kapitolách.

Z50

Zajistit evidenci a vytvářet územní podmínky pro vhodné využití území s koncentrací
objektů lidové architektury, vnímat dochované soubory jako významnou součást osídlení
a obrazu krajiny v kontextu historie osídlení s přesahem do sousedních krajů a států.

Z51

Respektovat archeologická naleziště dle evidence ÚAP Libereckého kraje a zajistit jejich
ochranu.
Komentář SEA: Zásady Z50 a Z51 se nemění.

E.3

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY CIVILIZAČNÍCH HODNOT
ROZVOJ STRUKTURY OSÍDLENÍ

Z52

Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé
obce k jednomu nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně
přiřazen k centru osídlení vyššímu.
Komentář SEA: Zásady Z50 a Z51 se mění pouze formálně, není třeba hodnotit.

Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.
FK 2 Jablonec n.N. + Smržovka + Tanvald + Desná + Harrachov
FK 16 Harrachov + Szklarska Poręba (Polsko)
FK 17 Liberec + Frýdlant
FK 18 Turnov + Semily
FK 19 Jablonec nad Nisou + Železný Brod
Komentář SEA: Je doplněno několik funkčních kooperací. Bude posouzeno v následujících
kapitolách.
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KONCEPCE ÚZEMNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, TYPOLOGIE MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH
PROSTORŮ
Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru

sociální

soudržnosti

Městský prostor - charakter sídelní struktury převážně městský.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Zohlednění významu obce v hierarchii struktury osídlení.
b)
Zohlednění disponibilního hospodářského potenciálu území.
c)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách městského prostoru a
v jeho vazbách na přilehlý venkovský prostor, při zohlednění charakteru struktury
obyvatelstva.
d)
Zohlednění principů integrovaného rozvoje území.
e)
Koordinace rozvojových aktivit v rámci systému významných funkčních kooperací mezi
centry osídlení.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obcí.
a)
Vytvářet územní předpoklady pro zajišťování kapacit vyšších služeb veřejné infrastruktury
centra osídlení ve spádovém obvodu na lokální i regionální úrovni.
b)
Koncepci rozvoje území odvíjet z charakteru území a jeho disponibilního potenciálu (např.
prioritní postavení výroby nebo cestovního ruchu apod.).
Aktivity republikového a nadmístního významu rozvíjet v rámci vymezených rozvojových
oblastí v zónách pro přednostní umisťování ekonomických aktivit, obytnou základnu
upevňovat v zónách pro přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace.
c)
Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných
částí území do volné krajiny.
c)
Vytvářet územní podmínky pro udržitelný rozvoj socioekonomické různorodosti ve zdravém
a atraktivním městském prostředí.
d)
Regulovat a usměrňovat urbanizaci území ve smyslu:
řešení optimálního přechodu urbanizovaných částí území do volné krajiny,
respektování kulturních, architektonických a urbanistických hodnot sídelního útvaru,
upevňování významu a atraktivity městských center (ve velkých centrech osídlení
i podružných center) návrhem polyfunkční struktury zástavby a činností,
vytváření kvalitní a účelné struktury veřejné infrastruktury,
regenerace velkých obytných souborů (tzv. komplexní bytové výstavby z druhé
poloviny 20. století),
upřednostňování nového využití opuštěných a zanedbaných ploch před zábory
půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí,
omezování srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny
a omezení fragmentace krajiny.
e)
Prosazovat polyfunkční využití území center měst.
f)
Upřednostňovat nové využití opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu.
Komentář SEA: AZÚR doplňuje sídla, která zařazuje do městského prostoru. Jedná se
o obce Harrachov, Lučany nad Nisou. Jsou doplněny kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách.
Venkovský prostor - charakter sídelní struktury převážně venkovský (periferní).
Ostatní území LK s venkovským osídlením. za které se považují obce s velikostí do 2 000
obyvatel a dále obce s velikostí do 2 500 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než
150 obyvatel/km2.
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách venkovského prostoru
a v jeho vazbách na centra osídlení spádových obvodů.
c)
Péče o krajinu jako integrální složku zemědělství a lesnictví, zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci trvalého osídlení zajištěním kvalitního životního
prostředí v optimálních souvislostech složek bydlení – práce – trávení volného času:
zkvalitňováním veřejné infrastruktury a zvyšováním úrovně obytných podmínek,
zajištěním dostupnosti vzdělání a pracovních příležitostí,
podporou rozvoje příležitostí pro seberealizaci obyvatel a pro spolkový život.
b)
Při plánování rozvoje venkovského prostoru dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny včetně
ÚSES.
c)
V přiměřeném rozvoji veřejné infrastruktury podporovat větší soběstačnost obcí
při zajišťování dodávky pitné vody a energií, zejména v odlehlejších oblastech.
d)
Zajistit územní podmínky pro efektivní dopravní spojení mezi venkovským prostorem
a městskými centry osídlení.
ec)
Vylučovat vznik nových sídelních útvarů ve volné krajině.
e)
Respektovat a chránit zvláště chráněná území přírody - případný stavební rozvoj v nich
řešit důsledně v souladu s potřebou ochrany přírody.
Komentář SEA: Formálně se mění formulace vymezení venkovského prostoru. Jsou
doplněny kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní
plánování. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
Z55

Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje,
podporovat v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky
významné rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových oblastí
a rozvojových os.

Urbanizovaná území - zastavěná území a zastavitelné plochy na celém území kraje.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Řídit urbanizaci a rozvoj hlavních ekonomických aktivit v rozsahu vymezených rozvojových
oblastí a rozvojových os v základních vazbách na nejvýznamnější centra osídlení a omezit
rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru a přírodních částí krajiny.
V rozvojových oblastech rozlišovat vymezené členění na zóny s přednostním umisťováním
ekonomických aktivit a zóny s přednostním umisťováním bydlení a příměstské rekreace.
c)
V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční
dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území před expanzí
do volné krajiny a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se skutečnými
potřebami.
Návrh kapacit a intenzity zástavby odvozovat:
plochy pro bydlení (vč. přiměřené urbanistické rezervy pro nepředvídatelné změny
v území) na základě demografických prognóz, významu obce v hierarchii osídlení LK,
rozvojového potenciálu a charakteru obce (město/venkov) ve specifických místních
podmínkách,
plochy pro výrobu a veřejnou infrastrukturu na základě kapacity lidských zdrojů
a spádového postavení obce.
Komentář SEA: Jsou doplněny úkoly pro územní plánování. Bude posouzeno
v navazujících kapitolách.
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EKONOMICKÁ ZÁKLADNA KRAJE
Z56

Územně technickými a správními opatřeními vytvářet potřebné předpoklady pro vznik
nových ekonomických aktivit intenzifikací využití stávajících výrobních zón i přípravou ploch
nových včetně zajištění rezerv pro velké a strategické investory a vzdálenější časový
horizont.
Komentář SEA: Drobné formulační změny úkolů pro územní plánování nebude mít vliv
na VURÚ.

Z57

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení významných ekonomických přínosů
ze zemědělství a lesního hospodářství na území kraje, s cílem zachování a rozšíření
mimoprodukčních funkcí složek krajiny v zemědělství a lesnictví v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
Komentář SEA: Nemění se.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Z58

Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.
Komentář SEA: Nemění se.
CESTOVNÍ RUCH, REKREACE

Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního ruchu, zejména respektovat ochranu Evropsky
významných lokalit, Ptačích oblastí, zvláště chráněných území a ÚSES.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální možné
míře využívat místní potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při zachování
jeho přírodních a kulturních hodnot.
b)
Koordinovat a regulovat rozvoj cestovního ruchu v souladu s udržitelným rozvojem území,
hledat způsoby omezení kvantitativního rozvoje aktivit cestovního ruchu zejména
ve specifických oblastech SOB5 SOB7a Jizerské hory, SOB6 SOB7b Západní Krkonoše
a SOB7SOB5 Český ráj jih, které jsou nejvíce ohroženy přetížením.
c)
Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB1
Jihozápadní Českolipsko, SOB2 Lužické hory, SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a
vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Sledovat zajištění
ekonomické návratnosti investic vkládaných do údržby a obnovy kulturních a památkových
hodnot území. Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního ruchu respektovat
ochranu Evropsky významných lokalit, Ptačích oblastí, zvláště chráněných území a ÚSES.
c)
Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB3
Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace
a cestovního ruchu.
Komentář SEA: Dílčí formulační změny úkolů pro územní plánování jsou formálního
charakteru, popř. se text přesouvá jinam. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
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Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.
Úkoly pro územní plánování:
d)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního
ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení lyžařských areálů, singletrack aj.)
v souladu s plány péče o zvláště chráněná území.
Komentář SEA: K změnám ve vymezení nebo kategorizace nedochází. Je doplněn jeden
úkol územního plánování. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy
Vymezení:
D39 Koridor Ploučnice, Děčín - Benešov n. P. - Česká Lípa - Mimoň - Stráž p. Ralskem –
Osečná
D41A Koridor Jizera, Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Semily - Jablonec nad
Jizerou - Rokytnice nad Jizerou - Kořenov.
Komentář SEA: Nemění se.
D40A Koridor Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou - Chrastava - Liberec - Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou
D42 Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet –
Lužické a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.
D42A Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
D73 Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v Podještědí Bílý Kostel nad Nisou.
Komentář SEA: Zásada Z60a je přesunuta v rámci podkapitol AZÚR. Nemění se koridory
D39 a D41A, k úpravě dochází u D40A, D42, D42A. Nově je vymezen koridor D73. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY ÚZEMÍ A ZVÝŠENÍ JEHO BEZPEČNOSTI
Z61
Z62
Z63

Chránit a rozvíjet zdroje a podmínky pro zajištění bezpečnosti území.
Zajistit eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka.
Vytvářet územní podmínky zabezpečení zájmů z pohledu ochrany obyvatelstva a ochrany
dopravní a technické infrastruktury.
Komentář SEA: Zásady Z61 – Z63 se nemění.

F.

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN

Z64

Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz ve vymezených
oblastech a podoblastech krajinného rázu.
Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle převládajících
způsobů využití.
Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle reliéfu, význačnosti
a unicity

Z65
Z66

Komentář SEA: Zásady Z64 – Z66 se nemění.
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Z67

Ochranu krajinného rázu realizovat diferencovaně.
Komentář SEA: Zásada se vypouští kvůli omezené využitelnosti v praxi. Ochrana
krajinného rázu má být zajištěna zásadami Z64-Z66. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách.

G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS)

Z68

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA (KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ SILNIC)
Komentář SEA: Dále vymezené koridory jsou tabulkovým přehledem koridorů a ploch
uvedených v kapitole D.1. a D.2. výrokové části AZÚR. Jsou uvedeny pouze koridory,
u kterých AZÚR provádí věcné změny, které je třeba posoudit z hlediska vlivu na životní
prostředí.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Kód

Popis - lokalizace

Silniční koridory
S11_D03/2A silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice - hranice LK
S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná S.) - Mníšek - Dětřichov

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

D16A

silnice II/272, úsek Liberec - Osečná

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

D62

silnice II/278, obchvat Osečná

D64

silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

D74

silnice I/38, přeložka Jestřebí

Železniční koridory
ŽD8_D26D

úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

D29

úsek Turnov – hranice LK, modernizace, nové úseky, elektrizace

D31

úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace, elektrizace

D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
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Kód

Popis - lokalizace

Koridory technické infrastruktury
V3A

vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) – Chrastava (Svatý Ján)

E25_E8C

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)

E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice

E39B

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka, posílení, přeložky

VTL2A

VTL plynovod Liberec jih – Vratislavice nad Nisou, přeložka

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek

E23A

Transformovna - Liberec Doubí

G.2

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO)

Z69

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření.
Komentář SEA: Koridory pro turistickou dopravu byly jako veřejně prospěšná opatření
zrušeny. Rovněž se v AZÚR nevymezují koridory pro umístění VPS a VPO pro snižování
ohrožení území před povodněmi. Problematika je řešena plošně pro celé území kraje.

VPO PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
jako VPO vymezovat prvky ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně
zajistit.
Komentář SEA: Přehled prvků ÚSES, které mají statut VPO byl prezentován v přehledu
části D.3 výrokové části AZÚR. Doplněný bod pro územní plánování zpřesňuje nástroje
realizace ÚSES a procesně řeší způsob realizace, což je pozitivní.
G.3

VYMEZENÍ PLOCH PRO STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU

Z70

Vymezit plochu nadmístního významu pro stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti
státu.
Komentář SEA: Plochy pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu byly
zrušeny.

H.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY
SÍDELNÍ STRUKTURY

Z71

Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR na koordinaci územně
plánovací činnosti v ÚPD dotčených obcí.
Komentář SEA: Zásada se nemění, navazující přehled požadavků pro jednotlivé obce
(ve výrokové části AZÚR) zlepšuje orientaci v řešené problematice, ovšem nové prvky
rozvoje území nepřináší (jedná se o rekapitulaci členění po obcích). Proto není dále blíže
uváděno.
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I.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ JE PROVĚŘENÍ
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Z72

Vymezit území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií.
Komentář SEA: Jedná se o nástroj územního plánování. Nemá přímý vliv na životní
prostředí a udržitelný rozvoj území.

A.1.2. Vztah AZÚR č.1 k jiným koncepcím
Priority a cíle územního plánování stanovuje na celostátní úrovni Politika územního rozvoje ČR.
Odůvodnění AZÚR zahrnuje vyhodnocení souladu s nadřazeným dokumentem, což je PÚR ČR.
AZÚR zcela nově upravuje priority územního plánování Libereckého kraje v návaznosti
na republikové priority stanovené v PÚR ČR tak, že věcně a obsahově sledují republikové priority.
Rovněž byly doplněny a upraveny příslušné kapitoly ZÚR tak, aby lépe naplňovaly republikové
priority územního plánování. Celostátní priority územního plánování jsou v AZÚR dále rozvíjeny
v návaznosti na potřeby Libereckého kraje, a to formou podrobnějšího stanovení krajských priorit
územního plánování a v relevantních případech aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování.
AZÚR upravuje vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os v souladu s PÚR ČR, ve znění
aktualizace č. 1. Byla provedena změna identifikace ROB1 Liberec na OB7 Liberec a ROS1 Praha
– Liberec – hranice ČR na OS3 Praha – Liberec – hranice ČR dle PÚR ČR, ve znění aktualizace
č. 1.
AZÚR mění identifikaci oblasti ze SOB5 Jizerské hory na SOB7a Jizerské hory a ze SOB6
Krkonoše na SOB7b Krkonoše ve smyslu uvedení do souladu s PÚR ČR, ve znění aktualizace
č. 1.
AZÚR respektuje vymezení koridorů dopravní a technické infrastruktury v PÚR ČR, ve znění
aktualizace č. 1.
Vztah ke koncepčním dokumentům v oblasti ochrany přírody a krajiny je hodnocen v kapitole A.9.

A.2. ZHODNOCENÍ VZTAHU AZÚR K CÍLŮM OCHRANY ŽP PŘIJATÝM
NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
AZÚR navazuje na platné ZÚR a vychází ze zadání schváleného v rámci Zprávy o uplatňování
ZÚR LK, kde byla požadována aktualizace nikoliv nové ZÚR. Naplnění cílů ochrany životního
prostředí bylo vyhodnoceno v rámci platných ZÚR. Pokud se týká AZÚR, bylo v rámci stanoviska
MŽP požadováno vyhodnocení naplnění cílů národních a regionálních koncepčních dokumentů
v oblasti ochrany přírody a krajiny (např. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, Státní
politika životního prostředí, Strategie ochrany biologické rozmanitosti). Toto vyhodnocení je
uvedeno dále v kapitole A.9.
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A.3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽP V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA AZÚR
UPLATNĚNA
Ovzduší
V této kapitole se doplňují aktuální informace z rozptylové studie Libereckého kraje, kterou
zpracoval ATEM, 2012. Rozptylová studie Libereckého kraje byla zpracována jako aktualizace
modelového hodnocení kvality ovzduší na území kraje z pohledu dvou nejvýznamnějších
znečišťujících látek – oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10. Rozptylová studie
navazuje na modelová hodnocení emisní a imisní situace v kraji v minulých letech v rámci Územně
energetické koncepce Libereckého kraje a konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek
do ovzduší v Libereckém kraji. V rámci předkládané studie bylo provedeno kompletní vyhodnocení
produkce emisí u všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší. Následně byly pro celé území kraje
provedeny výpočty imisní situace. Imisní hodnoty byly vypočteny v síti téměř 7800 referenčních
bodů, kromě toho byly vypočteny základní imisní hodnoty (průměrné roční a maximální hodinové
hodnoty) a další imisní charakteristiky.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že z hlediska znečištění oxidem dusičitým je imisně
nejvýznamnějším zdrojem Preciosa Ornela v Desné a elektrárna Turów v Polsku. V okolí těchto
zdrojů může docházet k překračování imisního limitu pro hodinové koncentrace s četností více než
18 případů za rok. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je na celém území kraje
splněn. Z hlediska suspendovaných částic nebylo v žádné lokalitě vypočteno překračování
imisního limitu, a to ani z hlediska průměrných ročních koncentrací ani maximálních denních
koncentrací. V modelových výpočtech však není zahrnuta sekundární prašnost z volných ploch, v
rizikových lokalitách (např. centrum Liberce v blízkosti nejzatíženějších komunikací) nelze
překračování imisního limitu zcela vyloučit.
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Ochrana přírody
Doplňují se informace o nově vyhlášené CHKO Kokořínsko – Máchův kraj:
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj je nejnověji vyhlášeným velkoplošným
chráněným územím na území Česka. Byla vyhlášena nařízením vlády č. 176/2014 Sb. ze dne 9.
dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Skládá se ze dvou nespojitých územních celků – část
Kokořínsko (274 km2, původní část, tak jak byla vyhlášena v roce 1976, s rozšířením
u Dolanského rybníka) a část Máchův kraj (136 km2, zcela nově vymezené dosud nechráněné
území Dokeska). Rozkládá se v katastrálních územích (uvedeno včetně k.ú. mimo Liberecký kraj)
Bezdědice, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Boreček, Bosyně, Brenná, Brocno, Březinka u Kokořína,
Bylochov, Deštná u Dubé, Dobřeň, Dobranov, Doksy u Máchova jezera, Dolní Zimoř, Domašice,
Dražejov u Dubé, Dřevčice, Dubá, Heřmaničky u Dobranova, Heřmánky, Holany, Houska,
Hradčany nad Ploučnicí, Hvězda pod Vlhoštěm, Chcebuz, Chodeč u Mělníka, Chudolazy, Janova
Ves, Jestřebí u České Lípy, Jestřebice u Kokořína, Ješovice, Kanina, Kokořín, Korce, Kravaře
v Čechách, Kruh v Podbezdězí, Kuřívody, Lhota u Dřevčic, Lhotka u Mělníka, Liběchov, Libovice,
Litice, Lobeč u Mšena, Loubí pod Vlhoštěm, Luka, Medonosy, Mošnice, Mšeno, Nebužely,
Nedamov, Nosálov, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Olešno,
Osinalice, Ostré, Pavličky, Provodín, Rašovice u Kalovic, Sedlec u Mšena, Sitné, Skalka
u Blíževedel, Skramouš, Srní u České Lípy, Strachaly, Střednice, Střemy, Střezivojice, Stvolínky,
Šemanovice, Tachov u Doks, Truskavna, Tubož, Tuhaň u Dubé, Tuhanec, Tupadly, Újezd
u Chcebuze, Velký Újezd u Chorušic, Veselí nad Ploučnicí, Vidim, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl,
Vojetín, Vrchbělá, Vysoká u Mělníka, Zakšín, Zátyní, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí,
Želízy a Žizníkov.
Doplňují se informace o dalších nově vyhlášených zvláště chráněných územích:
Národní přírodní památka Jestřebské slatiny byla vyhlášena vyhláškou MŽP č. 216/2012 Sb.
Předmětem ochrany jsou slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka s četnými
vodními plochami s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména
vápnitých slatinišť svazu Caricion davallianae, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace
vysokých ostřic, rákosin eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace vodních toků, vlhkých
pcháčových luk, vlhkých tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk, aluviálních
psárkových luk, mezofilních ovsíkových luk a kostřavových trávníků písčin; přirozené lesní porosty
tvořené zejména společenstvy mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných brusnicových borů,
boreokontinentálních borů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; vzácné a ohrožené
druhy rostlin, zejména populace druhů hlízovce Loeselova, popelivky sibiřské, prstnatce českého,
tučnice české, prstnatce plamatého, kohátky kalíškaté, bahničky chudokvěté, ostřice dvoudomé,
vrby plazivé a vláskatce tajemného, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů,
zejména populace druhů skokana skřehotavého a zmije obecné, včetně jejich biotopů. Rozkládá
se v katastrálních územích Doksy u Máchova jezera a Jestřebí u České Lípy.
Dále byly nově vyhlášeny přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně, Niva Ploučnice
u Žizníkova, Červený rybník, Černá Desná, Zahrádky u České Lípy, Skalice u České Lípy,
Stružnické rybníky, Manušické rybníky, Cihelenské rybníky, Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky,
U Rozmoklé žáby.
Informace byly čerpány z Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP).
Další informace o současném stavu životního prostředí se nemění nebo jsou uvedeny přímo
u konkrétního vyhodnocení změn vyvolaných AZÚR.
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A.4. CHARAKTERISTIKY ŽP V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM AZÚR VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
V rámci vyhodnocení vlivů AZÚR na životní prostředí byly hodnoceny vlivy na potenciálně dotčené
složky životního prostředí, a to zejména:
•

vlivy na zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000

•

vlivy na fragmentaci krajiny, migrační trasy a ÚSES

•

vlivy na krajinný ráz

•

vlivy na vodu

•

vlivy na ZPF

•

vlivy na PUPFL

•

vlivy na kvalitu ovzduší;

•

vlivy na hlukovou situaci

•

vlivy na veřejné zdraví

•

vlivy na kulturní dědictví a hmotný majetek

Stručná aktualizace údajů o kvalitě ovzduší v Libereckém kraji a k nově vyhlášeným zvláště
chráněným územím na území Libereckého kraje je uvedena v kapitole A.3. Údaje k dalším
složkám životního prostředí jsou adresně uvedeny přímo v rámci hodnocení změn vyvolaných
AZÚR, případně se oproti stavu v době vydání ZÚR nezměnily.

A.5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽP, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM
AZÚR
VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA
S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
Viz A.3 a A.4. Údaje o potenciálně ovlivněných ptačích oblastech jsou součástí vyhodnocení vlivů
AZÚR na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – část B.

A.6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ,
VČETNĚ
VLIVŮ
SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH
A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH
V kapitole 1 byl podrobně uveden přehled změn, které přináší AZÚR. Přímo v kapitole 1 je zároveň
uvedeno, zda změny mohou mít vliv na udržitelný rozvoj území a budou tedy podrobně
posuzovány nebo zda se jedná o formální administrativní úpravy, které vliv mít nemohou. Tato
kapitola se již zabývá pouze takovými úpravami AZÚR, které současný schválený dokument mění.
Při studiu vyhodnocení vlivu jednotlivých zásad koridorů apod. je vhodné se seznámit s popisem
v kapitole 1, srovnávacím textem koncepce AZÚR a případně s odůvodněním AZÚR.
AZÚR formuluje v úvodu priority územního plánování kraje. Dále výroková část AZÚR formuluje
pro jednotlivé řešené oblasti územního rozvoje zásady, které dále specifikuje a zpřesňuje formou
kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování. Pokud je to
možné, dochází k územnímu vymezení, nejčastěji ve formě koridorů nebo ploch, mohou být
stanovena kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
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Na podrobnosti specifikace zásad (zejména na územní vymezení) závisí i možnost a podrobnost
hodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. U obecně formulovaných zásad
bez konkrétního vymezení v území je možné hodnotit trendy, potenciální příležitosti a rizika.
U konkrétněji specifikovaných zásad rozpracovaných a vymezených pro konkrétní koridory nebo
plochy lze dosáhnout většinou podrobnějšího vyhodnocení vlivu konkrétního záměru. Proto je
posouzení vlivu na životní prostředí obecně formulovaných změn AZÚR (Vyhodnocení zásad
s širší územní specifikací nebo bez ní) a změny konkrétních koridorů nebo ploch (Vyhodnocení
zásad se specifikovaným územním průmětem) rozděleny do samostatných podkapitol.

Vyhodnocení zásad se specifikovaným územním průmětem
Jednotlivě je hodnocen vliv vymezených koridorů při zohlednění všech potenciálních relevantních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Jsou komentovány potenciálně významné vlivy
na složky a faktory životního prostředí, pokud jsou pro konkrétní typ záměru podstatné, jako např.
zábor ZPF, popř. PUPFL, vliv na přírodní prostředí, vliv na ovzduší, hlukovou situaci a veřejné
zdraví, výskyt území s potenciálním výskytem archeologických nálezů apod. Parametrem
zachovalosti přírodního prostředí je výskyt přírodních biotopů dle databáze AOPK ČR.
Složky, prvky, faktory životního prostředí, které potenciálně nejsou ovlivněny, nejsou většinou
výslovně komentovány (nejedná se tedy o opomenutí) v rámci vyhodnocení vlivu konkrétního
záměru, resp. jsou komentovány v případě, že může dojít k ovlivnění (např. výskyt migračních
koridorů velkých savců, prvků ochrany horninové prostředí apod.). Jednotlivě rovněž nejsou
komentovány vlivy, které jsou pro určité typy záměrů podobné, nepředpokládají se významné
negativné vlivy, popř. hodnocení míry vlivu je na úrovni ZÚR omezené. Jedná se například o vliv
komunikací na zvyšování povrchového odtoku vod, ke kterému dochází vždy, pokud je záměrem
realizace zpevněných ploch. Tyto vlivy jsou vyhodnoceny souhrnně v závěrečné podkapitole
kapitoly A.6. (Posouzení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí).
Veřejně prospěšné stavby – silniční stavby a územní rezervy
(Koridory územní rezerv jsou posuzovány z hlediska vlivu pouze informativně. Protože se jedná
o území chráněná pro potenciální prověření nebo využití, není zpravidla hodnocena konkrétní míra
vlivu. Informativní hodnocení nemá vliv na akceptovatelnost koncepce ani na závěrečné
doporučení k projednání a vydání AZÚR.)
S5_D01B1 - územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko
pod Troskami - hranice LK (Úlibice)
Trasa koridoru rezervy se mění v severozápadní části, kde prochází okrajem Turnova. Dále
na východ v AZÚR ke změně trasy nedochází. S ohledem na to, že se jedná o koridor územní
rezervy zábory půdy specifikovány nebyly. Koridor prochází prolukou v zastavěném území mezi
centrální částí Turnova a místními okrajovými částmi Mašov a Pelešany. Přírodní biotopy se
v koridoru vyskytují ojediněle. S ohledem na bezprostřední kontakt s rozsáhlým zastavěným
územím města neměla by případná komunikace zřejmě podstatný vliv na migrační prostupnost
území. Mezi hlavní vlivy by patřilo zvýšení hluku v okolí případné komunikace a zvýšení
koncentrací výfukových plynů z dopravy.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
D49A územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov – Harrachov
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné budoucí využití území. Dochází k úpravě
umístění osy územní rezervy v obloucích v rozsahu 100-200 m, na severním okraji se osa koridoru
přiklání více k zastavěnému území a do stopy stávající silnice za Harrachovem vedoucí na hranice
se napojuje cca o 400 m dříve.
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Změna trasy je natolik malá, že na úrovni ZÚR je prakticky nehodnotitelná. Stále koridor prochází
souvislým lesním celkem na severních svazích Mumlavy. Zábor lesa se prakticky nemění.
Na severovýchodním okraji koridoru (v místě největší odchylky od původní trasy) nové řešení
zasahuje v menší míře přírodní biotopy (dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR) a lesní chráněná
stanoviště EVL Krkonoše. Jedná se konkrétně o acidofilní bučiny a horské třtinové smrčiny.
V tomto směru je nová trasa vhodnější. (Podrobné průzkumy za účelem posouzení vlivu na životní
prostředí a konkrétní projektové řešení mohou přinést nové skutečnosti, které mohou být
pro minimalizaci vlivu rozhodující.) Podobně vliv na fragmentaci krajiny zůstane na úrovni ZÚR
prakticky stejný, ale rozdíly mohou nastat na projektové úrovni v závislosti na způsobu technického
řešení, s čímž úzce souvisí profil terénu konkrétní trasy.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
Územní rezerva kříží migrační koridor velkých savců, který propojuje Jizerské hory a Krkonoše.
Oproti stavu dle platných ZÚR se vliv nemění, posun osy koridoru v řádech desítek až stovek
metrů není podstatný.
Další vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví budou obdobné jako pro platnou variantu, na úrovni
ZÚR nerozlišitelné.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
D08B - silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov
Dochází k dílčí úpravě koridoru, který se lokálně odchyluje od řešení ve stávajících ZÚR v řádech
stovek metrů. Nedochází k posunutí celé trasy, nový koridor upravuje zejména směrové řešení
oblouků.
Předpoklady pro zábor ZPF se v důsledku navrhované změny prakticky nezmění.
Z hlediska vlivu na přírodní prostředí (na úrovni posouzení koridoru v ZÚR) se vliv podstatně
nemění, lze ho označit za prakticky stejný. V největší míře koridor zasahuje stále kulturní louky,
v podstatně menší míře okraje lesů nebo remízky (v rozsahu obdobně jako v ZÚR). Nově
nedochází k dotčení dalších prvků ÚSES ani úprava trasy nemění vliv (nezhoršuje) na migrační
prostupnost území. Naopak dosti podstatné zmenšení oblouku koridoru na severním okraji úseku,
v dolní části hřebene Albrechtic, kde se koridor více přibližuje stávající trase, prostupnost území,
ale i rozsah ovlivněného území stavbou a provozem spíše snižuje. V tomto úseku je předpokládán
migrační koridor velkých savců, zmenšení oblouku koridoru komunikace kontakt s migrační trasou
zmenšuje, čímž se obecně zlepšují podmínky pro zajištění průchodnosti. Další migrační koridor
trasa komunikace kříží na jižní straně hřebene u Albrechtic. Oproti stávajícímu řešení ZÚR se
umístění koridoru komunikace v podstatě nemění, takže se nezmění ani vliv na migrační
prostupnost území proti platnému řešení v ZÚR.
Veřejné zdraví ovlivňuje silniční doprava zejména v důsledku produkce hluku a produkcí
výfukových plynů. Vliv na znečištění ovzduší se relevantně nezmění, produkce výfukových plynů
se nemůže významně změnit, rozložení koncentrací znečišťujících látek nebude znamenat
navýšení u obytné zástavby. Nedojde ani ke zhoršení hlukové situace, resp. nezhorší se podmínky
pro výběr varianty, která by znamenala zvýšení hlukové zátěže oproti měněnému řešení. Koridor
se k obytné zástavbě nepřibližuje, naopak v několika úsecích je nově navržen ve větší vzdálenosti
od objektů trvalého bydlení. Úprava směrového řešení koridoru nebude znamenat negativní změnu
ve vlivu na veřejné zdraví.
Kumulativní a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR nemění.
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D09D - silnice I/13, obchvat Frýdlant (severovýchodní část)
Navrhovaný koridor byl podrobně posouzen na úrovni územního plánu v rámci posouzení vlivu ÚP
Frýdlant na životní prostředí (Bauer, 2012). Následně vydal Krajský úřad k této trase (v rámci ÚP)
souhlasné stanovisko. Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze severovýchodní části (cca
poloviny), a to od křížení řeky Smědé. Západní část přes Větrov se nemění, a tudíž není ani
předmětem posouzení vlivu na životní prostředí AZÚR.
Nově navržený koridor D09D je veden podobně jako dosud platná trasa převážně po zemědělské
půdě luk a pastvin, ale i po orné půdě. Délka trasy je přibližně stejná, resp. nově navržená trasa je
nevýznamně delší, takže zábor půdy bude z hlediska velikosti obdobný. Z hlediska kvality ZPF
převažují v obou koridorech (původním i nově navrženém) půdy III. – V. třídy ochrany ZPF, vliv je
rovněž v podstatě stejný.
Vliv na přírodní poměry se oproti stávajícímu koridoru podstatně nemění. Ovlivnění flóry (nově
navrženou částí koridoru od Smědé na sever) je obdobné a absolutní míra vlivu je malá. V trase
koridoru se vyskytují zejména degradované louky a pastviny, v severní části i orná půda.
Z hlediska konkrétního výskytu a potenciálního dotčení fauny nebyly zjištěny podstatné rozdíly.
Protože koridor obchází z východu (z druhé strany oproti stávající trase) Supí vrch, zasahuje tím
více do volné krajiny a bude tak ovlivňovat větší dosud nerušený prostor nezastavěné krajiny,
tj. biotopu fauny. Ze stejného důvodu má nová trasa větší vliv na ÚSES. Supí vrch je lokální
biocentrum, které je na východ napojeno na ÚSES dvěma biokoridory. Oba tyto lokální biokoridory
nový koridor pro silnici I/13 přetíná a biocentrum na Supím vrchu částečně izoluje od okolní volné
krajiny. Významné migrační koridory koridor komunikace v upravovaném úseku nezasahuje.
Hlukové poměry u nebližších chráněných prostorů staveb budou příznivější v případě nově
navrhované trasy koridoru, protože trasa se oproti původnímu řešení výrazně vzdaluje od dvou
samostatně stojících bytových domů a navíc nebude trasa přeložky I/13 izolovat tuto obytnou
mikrolokalitu od souvisle zastavěného území Frýdlantu.
Vliv byl vyhodnocen jako akceptovatelný s ohledem na to, že v AZÚR navrhovaná varianta má
menší vliv na hlukovou situaci několika objektů trvalého bydlení a je podstatně vhodnější
z hlediska vlivu na krajinný ráz (ovlivnění krajinné scény v okolí zámku Frýdlant, včetně výhledů
ze zámku).
Kumulativní a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR podstatně nemění. Dílčím způsobem se
zvyšuje zábor půdy a vliv na celkový povrchový odtok v důsledku mírného prodloužení trasy.
D09R - územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)
Územní rezerva pro potenciální prověření variantního řešení západní části obchvatu Frýdlantu je
vedena po polích a loukách jižně od Větrova. Tento koridor oproti stávající trase zasahuje
podstatně více do volné krajiny mezi zástavbou Frýdlantu (Větrova). Ve větším rozsahu a do větší
hloubky je územní rezervou zasažen okraj CHKO Jizerské hory.
Louky a pastviny, kterými vede koridor územní rezervy hostí bramborníčka hnědého (více párů)
(zákonem chráněný - silně ohrožený), strnada lučního (více párů) (chráněný zákonem - kriticky
ohrožený). Žije zde ještěrka obecná (chráněná zákonem - silně ohrožená), slepýš křehký
(zákonem chráněný - silně ohrožený). V kontaktu se nachází lokalita čolka velkého (chráněný
zákonem - silně ohrožený) a čolka obecného (chráněný zákonem - silně ohrožený), oba druhy
mohou být negativně ovlivněny silniční stavbou. Údaje o výskytu zvláště chráněných druhů byly
zjištěny terénním šetřením v roce 2012 při posuzování vlivů ÚP Frýdlant na životní prostředí.
Hlavním negativním vlivem případného využití trasy územní rezervy je, že fragmentuje uvedený
komplex luk a pastvin s přímou vazbou na horskou lesnatou centrální část CHKO Jizerské hory,
a to ve větším rozsahu než platný koridor. S ohledem na nadmořskou výšku a reliéf je tento
komplex luk v rámci CHKO jedinečný.
Na západním okraji řešeného úseku územní rezervy, v místě odbočení ze stávající silnice I/13 je
vymezen migrační koridor pro velké savce. Případné zhoršení nebo zlepšení migrační prostupnosti
by bylo výrazně závislé na projektovém řešení MÚK.
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Případné využití územní rezervy by ovlivnilo hlukovou situaci na jižním okraji Větrova, nicméně
prostorové a morfologické poměry jsou příznivé pro spolehlivé zajištění uspokojivého stavu
po případné realizaci.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Projektové řešení koridoru bylo podrobeno procesu posuzován vlivů na životní prostředí a v roce
2014 bylo vydáno souhlasné stanovisko. Trasa koridoru obchvatu vede převážně po ZPF orné
půdě (79 %), cca přibližně v délce 5 km. Ve vymezeném koridoru jsou z velké části (83 %)
nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany.
Koridor nezasahuje do zvláště chráněných území. Ke střetu s ÚSES dochází na jižním okraji
koridoru (v blízkosti křížení železniční trati), kde dochází ke křížení lokálního biokoridoru
vymezeného podél vodoteče. Současně je křížena zmíněná železniční trať a místní komunikace, je
tedy předpoklad, že úsek bude řešen komplexně, patrně mostem, tj. objektem s relativně dobrou
prostupností. V návaznosti na uvedený biokoridor bude dotčen prostor mokřadů a vlhkých luk.
Jsou uváděny biotopy mokřadních vrbin, rákosin, vysokých ostřic, střídavě vlhkých luk apod. (dle
vrstvy mapování biotopů AOPK ČR).
Dle biologického hodnocení (Vávra a kol., 2013) je na vodoteč a mokřady v okolí vázána řada
zvláště chráněných a ohrožených druhů (např. kosatec sibiřský, ostřice Davallova, zmije obecná,
užovka obojková, ropucha obecná atd.). Lze předpokládat minimálně dílčí zábor přírodních
biotopů, zásah do biotopů zvláště chráněných druhů a zhoršení migrační prostupnosti území.
Koridor prochází uvedenými mokřady v délce cca 150 m, což je poměrně omezený zásah.
Ve srovnání s trasou dle platných ZÚR se zásah do vlhkých luk výrazně omezuje. Původní trasa
protínala poměrně rozsáhlý komplex vlhkých luk mezi tratí a obytnou zástavbou Obory. Došlo by
k podélnému zásahu do mokřadu v délce 500 m, k jeho úplné fragmentaci s vysokým rizikem
degradace i zbylých polovin. Vznikla by rozsáhlá migrační bariéra. Z hlediska vlivu na přírodní
prostředí nová trasa se jeví jako výrazně vhodnější.
Úsek od železní trati na východ k okraji lesa představuje území s prokázaným výskytem
archeologických nálezů kategorie UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Koridor je navržen ve velkém odstupu od chráněných prostorů staveb (obytné zástavby), vliv nové
trasy na hlukovou situaci bude malý. Lze očekávat výrazné zlepšení hlukové situace v sídle Obora.
Jedná se o malé sídlo s malou cílovou dopravou, větší část dopravního proudu by měla jezdit
po obchvatu. K oddálení dopravy od obytné zástavby dojde také v Doksech, i zde lze očekávat
snížení hluku. V důsledku oddálení dopravy se podstatně sníží v centru Obory a v přilehlé části
Doks znečištění ovzduší z dopravy. Celkově lze očekávat, že vliv na veřejné zdraví bude spíše
pozitivní (nutno spočítat na projektové úrovni).
Celkově nebyly zjištěny podstatné negativní vlivy. Lze očekávat snížení hluku, znečištění ovzduší
z dopravy, což může mít příznivý vliv na veřejné zdraví. Trasu koridoru lze doporučit.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok v důsledku prodloužení trasy. Malý kumulativní vliv lze očekávat na migrační prostupnost
krajiny.
D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
Projektové řešení koridoru bylo podrobeno procesu posuzován vlivů na životní prostředí a v roce
2011 bylo vydáno souhlasné stanovisko. Trasa koridoru obchvatu vede převážně po ZPF orné
půdě (99 %), cca přibližně v délce 5,2 km. Ve vymezeném koridoru jsou ze 33 % nejkvalitnější
půdy I. a II. třídy ochrany.
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Koridor nezasahuje do zvláště chráněných území. Ke střetu s ÚSES dochází na hranici obcí Horka
u Staré Paky a Čistá u Horek, kde po hranici je vymezen lokální biokoridor 1629/1632 (stromořadí
v rámci luk a polí). V místě kontaktu s biokoridorem však oproti variantě v platných ZÚR ke změně
umístění nedochází, takže míra vlivu se nemění. Z přírodní biotopů koridor zasahuje v rozsahu cca
600 m ovsíkové louky (dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR), výrazně převažuje orná půda a
kulturní louky. Posunutí koridoru v rozsahu do 200 m od původní trasy nebude znamenat změny
ve fragmentaci krajiny. Na severním okraji řešeného úseku a zároveň na hranici Libereckého kraje
je vymezen migrační koridor pro velké savce. Oproti stávající trase se vliv podstatně nemění,
na podrobnějších úrovních územně plánovací dokumentace a v rámci projektové přípravy je třeba
negativní vliv na migrační koridor minimalizovat.
Celý úsek představuje území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie UAN 3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Obchvat by měl znamenat výrazné snížení dopravních intenzit v poměrně dlouhém úseku obytné
zástavby (v chráněných prostorech staveb), a tím i hluku a znečištění ovzduší z dopravy,
což znamená příznivý trend z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Trasu koridoru lze doporučit.
Kumulativní a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR podstatně nemění. Nový koridor je
stávajícímu plánovanému koridoru velmi podobný, zčásti se téměř překrývá. Dílčím způsobem se
zvyšuje zábor půdy a vliv na celkový povrchový odtok z nové zpevněné komunikace. Nová
komunikace částečně omezí migrační prostupnost krajiny.
D16A - silnice II/272, úsek Liberec – Osečná
Na správním území Liberce AZÚR zohledňuje řešení, které je navržené v připravovaném územním
plánu. Trasa byla posouzena v rámci vyhodnocení vlivů ÚP Liberec na životní prostředí, bylo
vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje. Nově navržené řešení spojení
Liberec – Osečná začíná v Liberci na MÚK Doubí, kde se napojuje na rychlostní silnici R10.
Koridor prochází průmyslovou zónou Liberec – jih, je vymezen na zbytcích orné půdy a travnatých
ploch, z části bude využita již hotová silniční infrastruktura (ulice Heyrovského). Od křižovatky
s ulicí Puškinovou je směrem na sever navržen koridor v nové trase po lučních prolukách převážně
mezi obytnou zástavbou. Následně se koridor napojuje do stávající Ještědské a směrem
do Osečné vede v trase stávajících silnice III. třídy, kde počítá na několika místech s minimálními
úpravami směrovým poměrů.
Zábor půdy lze očekávat na území Liberce v délce cca 2,5 km, nejcennější půdy I. a II. třídy
ochrany se v koridoru vyskytují z 24 %.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR, 2015) se v ploše koridoru nacházejí převážně kulturní
louky, v menším rozsahu se jedná o přírodní biotop mezofilních ovsíkových luk a ojediněle o menší
plochy vlhkých pcháčových luk. Koridor je vymezen na okrajích nebo v prolukách v průmyslové
zóně nebo v obytné zástavbě. Ke střetu s ÚSES dochází v případě lokálního biokoridoru
1476/1477. Jedná se o křížení nefunkční části v zastavěném prostoru v blízkosti Puškinovy ulice.
Vymezený koridor protíná na dvou místech významné migrační koridory vysoké zvěře. První
křížení je v sedle Ještědského hřebene, druhé křížení je v rámci souvislého lesa na okraji Hořeních
Pasek. Průchodnost území se podstatně nezmění, protože k významným změnám technických
parametrů komunikace nedojde.
Na úrovni ulic Puškinovy a Heyrovského zasahuje koridor okraj území s prokázaným výskytem
archeologických nálezů kategorie UAN1. Území s výskytem archeologických nálezů kategorie
UAN2 zasahuje koridor okrajově v Rozstání. Před realizací bude třeba provést záchranný
průzkum.
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Hluková situace se změní výrazněji v části koridoru, který nevyužívá stávající komunikační spojení
do Osečné. Ve stávající trase může dojít k dílčímu navýšení hladiny hluku v závislosti na zvýšení
dopravní intenzity v důsledku zvýšení atraktivity trasy a změnou kategorie na silnici II. třídy.
Zdvojnásobení dopravní intenzity znamená nárůst hluku přibližně o 3 dB, dle toho lze očekávat,
že absolutní úroveň hladiny by se měla měnit spíše v řádu desetin dB. S ohledem na to,
že pro komunikace II. třídy se při stanovení hlukového limitu pro ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A přičítá korekce +5 dB, lze očekávat, že ve vztahu k hlukovému limitu se situace nezhorší.
V okolí koridoru na správním území Liberce, kde dochází k vymezení trasy v nové stopě budou
změny akustické situace významnější s ohledem na to, že bude přiveden nový zdroj hluku.
Hluková situace v chráněných prostorech staveb bude závislá zejména odstupu od zdroje hluku
a na intenzitě a složení dopravního proudu. S ohledem na prostorové možnosti ve vymezeném
koridoru lze důvodně předpokládat, že nejblíže ve vzdálenosti cca 20 m od komunikace bude
maximálně několik obytných objektů. Podklady o intenzitě dopravy nebyly pro fázi ZÚR k dispozici,
takže úroveň hluku nebylo možné v této fázi posoudit. Lze ovšem důvodně předpokládat, že je
reálné hledat projektové řešení tak, aby hlukové limity byly splněny. Přesto je zřejmé, že koridor
zjevně stávající klidnou lokalitu změní a ovlivní patrně negativně faktor pohody bydlení u přilehlých
objektů.
Vliv na ovzduší se mimo zastavěné území Liberce podstatně nezmění, může dojít k mírnému
zvýšení intenzit dopravy, a tím i zvýšení emisí výfukových plynů. V rámci zastavěného území
Liberce je situace komplikovanější a přesnější závěry by bylo nutné zjistit výpočtem při zohlednění
dopravních intenzit odpovídajícího dopravního modelu. Obecně lze předpokládat dílčí přesun
koncentrací znečišťujících látek z dopravy do okolí koridoru vedeného v nové trase. Zároveň může
dojít vlivem zvýšení plynulosti dopravy a částečnému zkrácení dopravní vzdálenosti k dílčímu
snížení emisí z dopravy. Pokles emisí z dopravy lze očekávat ve výrazně dopravně zatížené ulici
České Mládeže. Vliv na veřejné zdraví lze očekávat nejspíše nulový až mírně negativní (zvýšení
hluku a emisí z dopravy v okolí nové trasy a zároveň snížení emisí z dopravy a částečné snížení
hluku v ulici České Mládeže). Celkově se koridor jeví z hlediska vlivu na životní prostředí jako
akceptovatelný.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok z plánované části nové komunikace. Další kumulativní vlivy se nepředpokládají.
D23A - silnice II/278, obchvat Český Dub
Nový koridor je posunut severním směrem oproti stávajícímu o 500 – 1000 m. Nový koridor
představuje oproti stávající trase cca o 600 m delší zásah do ZPF. V původním koridoru převládají
kvalitní půdy II. třídy ochrany, nově jsou zastoupeny ve větší míře i půdy s nižším stupněm
ochrany. Absolutní zábor kvalitních půd II. třídy ochrany se podstatně nezmění.
Koridor je veden převážně po loukách a pastvinách, v menší míře po polích a v délce cca 250 m
zasahuje koridor do okraje kulturního lesa. Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí.
Koridor nově nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se převážně o kulturní degradované louky, jen
z části zasahuje koridor do mezofilních ovsíkových luk a poháňkových pastvin (dle vrstvy
mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz). Další přírodní biotopy se vyskytují okrajově.
Centrum Českého Dubu je městskou památkovou zónou, dopravní zklidnění centra tak bude mít
pozitivní vliv na kulturní dědictví. Na východním okraji úseku v Domaslovicích zasahuje koridor
okraj území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN2. Před realizací
bude třeba provést záchranný průzkum.
Nový koridor oproti stávajícímu odklání dopravu zcela mimo obytnou zástavbu. Lze důvodně
předpokládat, že nově navržený koridor bude negativně ovlivňovat hlukovou situaci u méně
chráněných prostorů staveb. Dojde ke snížení dopravního zatížení Českého Dubu, s ohledem na
významnější spádovou obec je třeba počítat s cílovou dopravou, která obchvat využívat nebude.
V závislosti na snížení dopravy v centru Českého Dubu se sníží znečištění ovzduší z dopravy. Vliv
na veřejné zdraví by měl být pozitivní (spíše mírně). Trasu koridoru lze doporučit.
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Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok v důsledku prodloužení trasy. Malý kumulativní vliv lze očekávat na migrační prostupnost
krajiny.
D24A - silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant
Dochází k úpravě ve východní části na okraji Frýdlantu. Vliv trasy na životní prostředí byl posouzen
v rámci posouzení ÚP Frýdlant a trasa odsouhlasena ve stanovisku k vlivu na životní prostředí.
Nebude dotčen ÚSES ani zvláště chráněná území. Budou dotčeny kulturní louky a pole. V okolí
trasy počítá územní plán s výrobní zónou. Vliv na přírodní prostředí a krajinný ráz nebude
podstatný.
Na jižním okraji Kunratic zasahuje koridor okraj území s pravděpodobným výskytem
archeologických nálezů kategorie UAN2. V případě zásahů do podloží bude třeba provést
záchranný průzkum.
Prodloužená část koridoru nevede v dosahu před hlukem chráněných prostorů staveb. Celkově lze
s koridorem souhlasit.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok z plánované části nové komunikace. Další kumulativní vlivy se nepředpokládají.
D61 - silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou – Stružinec
Koridor respektuje stávající obchvat Lomnice nad Popelkou a Stružince, který je vymezen
v platných územních plánech. Koridor obchvatu je veden převážně po orné půdě celková délka
cca 4700 m, z toho nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany představují 34 % plochy koridoru.
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje nově do prvků ÚSES.
Jedná se převážně o ornou půdu. Přírodní biotopy (dle vrstvy mapování přírodních biotopů www.mapy.nature.cz) zasahují do koridoru pouze okrajově, ovlivnění lze předpokládat minimální.
Severozápadní čtvrtina úseku koridoru zasahuje do území s prokázaným výskytem
archeologických nálezů kategorie UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Nový koridor oproti stávajícímu odklání dopravu mimo obytnou zástavbu. Pouze na cca třech
místech se koridor dostává do blízkosti jednotlivých chráněných prostorů staveb, zde patrně dojde
ke zhoršení stávající dopravou minimálně ovlivňované hlukové situace. Předpoklady pro zajištění
splnění hlukových limitů jsou dobré. V okolí stávající komunikace II/286 lze v obydleném území
očekávat prokazatelné snížení hluku.
Dojde ke snížení dopravního zatížení v centrální části sídla. S ohledem na významnější spádovou
obec je třeba počítat s cílovou dopravou, která obchvat využívat nebude. V závislosti na snížení
dopravy v centru se sníží znečištění ovzduší z dopravy. Vliv na veřejné zdraví by měl být pozitivní.
Trasu koridoru lze doporučit.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok v důsledku plánované nové zpevněné plochy komunikace. Malý kumulativní vliv lze očekávat
na migrační prostupnost krajiny.
D62 - silnice II/278, obchvat Osečná
Koridor respektuje stávající obchvat Osečné dle územní plánu. Koridor obchvatu má délku
cca 3 km, je veden převážně po orné půdě (88 %), z toho nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany
představují 34 % plochy ZPF. 12 % plochy koridoru představují PUPFL.
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje nově do prvků ÚSES.
Jedná se převážně o ornou půdu a kulturní louky. Přírodní biotopy (dle vrstvy mapování přírodních
biotopů (www.mapy.nature.cz) zasahují do koridoru pouze okrajově, zásah lze předpokládat
minimální. Les zasažený koridorem představují kultury jehličnanů. Koridor bude znamenat
částečnou fragmentaci lesa Schillerova kohoutího kopce. Komunikace bude znamenat částečnou
migrační překážku.
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Koridor okrajově zasahuje hranici území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů
kategorie UAN2. V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný průzkum.
Nový koridor oproti stávajícímu odklání dopravu mimo obytnou zástavbu. Pouze v místě křížení
koridoru se silnicí II/592 se osa obchvatu přibližuje ke dvěma chráněným prostorům staveb
(cca 50 m). Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů jsou velmi dobré. V okolí stávající
komunikace II/278 lze v obydleném území očekávat prokazatelné snížení hluku.
Dojde ke snížení dopravního zatížení v centrální části sídla. Část dopravního proudu bude cílová
doprava, která obchvat využívat nebude. V závislosti na snížení dopravy v centru obce se sníží
znečištění ovzduší z dopravy. Vliv na veřejné zdraví by měl být pozitivní. Trasu koridoru lze
doporučit.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a zvyšuje se celkový povrchový
odtok v důsledku plánované nové zpevněné plochy komunikace. Malý kumulativní vliv lze očekávat
na migrační prostupnost krajiny.
D64 - silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších
Koridor respektuje stávající obchvat dle ÚP. Koridor obchvatu má délku cca 1200 m, je veden
převážně po orné půdě (76 %), z toho nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany představují 55 %
plochy ZPF. 22 % plochy koridoru představují PUPFL na severním okraji koridoru.
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje nově do prvků ÚSES.
Jedná se převážně louky, které jsou z velké části evidovány dle databáze AOPK ČR (dle vrstvy
mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz) jako přírodní biotopy – ovsíkové mezofilní
louky. V části lesa zasažené koridorem je vymezen malý segment přírodního biotopu údolní
jasanovo-olšové (degradovaný typ). Fragmentace území novou liniovou stavbou bude mírná,
protože již v současnosti zastavěné území je prvkem omezujícím migraci v krajině.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN1.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Nový koridor oproti stávajícímu odklání dopravu mimo obytnou zástavbu. Pouze na jižním okraji
koridoru se osa obchvatu přibližuje ke dvěma chráněným prostorům staveb (cca 30 m).
Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů jsou velmi dobré. V okolí stávající komunikace
II/293 lze v obydleném území očekávat prokazatelné snížení hluku.
Lze očekávat zvýšení plynulosti dopravy a přesun dopravy na okraj obce, což by se mělo projevit
sníženým znečištění ovzduší vlivem dopravy. Vliv na veřejné zdraví by měl být pozitivní. Trasu
koridoru lze doporučit.
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a lesa a zvyšuje se celkový
povrchový odtok v důsledku plánované nové zpevněné plochy komunikace.
D74 - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Prodloužení úseku D05B pro řešení nového napojení přeložek je do značné míry formální. Cílem
je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení na stávající komunikace
a plánované přeložky. Nepatrným prodloužením řešeného úseku, de facto v trase stávající
komunikace se vliv na úrovni ZÚR podstatně nezmění.
Formální prodloužení upravované trasy nemá kumulativní ani synergické vlivy.
S11_D03/2A - silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
Krátký úsek se minimálně odchyluje od stávající trasy. Cílem je zlepšení směrových poměrů
komunikace. Koridor má délku cca 2500 m, je veden převážně po orné půdě (88 %), z toho
nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany představují 73 % plochy ZPF. Okrajově zasahuje
do koridoru celkem 2 % PUPFL. Po realizaci lze přepokládat rekultivaci stávajícího silničního
tělesa.
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Stávající komunikace tvoří jižní hranice CHKO Lužické hory, takže narovnání oblouku do CHKO
zasáhne v řádech desítek metrů. Vliv bude minimální. V okolí části řešeného úseku, kde se
předpokládá největší úprava směrových poměrů se maloplošně vyskytují vlhké pcháčové louky,
převažují kulturní louky. Na východním okraji úseku přechází komunikaci lokální biokoridor (LK10).
Vliv se nezmění, případně je možné u nové stavby optimalizovat migrační prostupnost
a minimalizovat střety s dopravou. Vliv na přírodní podmínky se podstatně nezmění právě
s ohledem na minimální odchýlení od stávající trasy.
Řešený úsek vede mimo souvislou obytnou zástavbu. Na východním okraji koridoru jsou cca 3
hlukově chráněné objekty, mezi kterými koridor prochází. V této části koridoru již dochází
k napojení do stávající trasy, směrové řešení se nezmění. Hluk se může částečně zvýšit
v důsledku zvýšení rychlosti na upravené komunikaci, zároveň však s novou stavbou je možné
realizovat protihluková opatření. Imisní situace znečišťujících látek z dopravy se podstatně
nezmění. Vliv na veřejné zdraví lze očekávat bez podstatné změny. S koridorem lze souhlasit.
Jedná se o přeložku stávající komunikace, nemá kumulativní ani synergický vliv.
S11_D03/3 - silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)
Krátký úsek, který řeší obchvat Lvové. Koridor má délku cca 1500 m, je veden převážně po orné
půdě, z toho nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany představují 17 % plochy ZPF.
Stávající komunikace tvoří jižní hranice CHKO Lužické hory, takže severní obchvat Lvové vede
na území CHKO. Na jižní okraji úseku je křížen lokální biokoridor K34 B. Posun trasy je v řádech
desítek metrů, situace se podstatně nezmění, případně je možné u nové stavby optimalizovat
migrační prostupnost a minimalizovat střety s dopravou. V rámci koridoru se z přírodních biotopů
lokálně vyskytují převážně mezofilní ovsíkové louky, okrajově vlhké pcháčové louky. Vliv
na přírodní podmínky se na úrovni podrobnosti ZÚR jeví jako akceptovatelný.
Koridor okrajově zasahuje hranici území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů
kategorie UAN2. V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný průzkum.
Koridor odvádí dopravu od chráněných prostorů staveb souvislé obytné zástavby Lvové. Vliv nové
trasy na hlukovou situaci bude malý. Lze očekávat výrazné zlepšení hlukové situace ve Lvové.
Na východním okraji se odstup od jednotlivých obytných objektů příliš nezmění, bude ale možné
optimalizovat protihluková opatření pro novou stavbu. V důsledku oddálení dopravy se sníží
v centru Lvové znečištění ovzduší z dopravy. Celkově lze očekávat, že vliv na veřejné zdraví bude
spíše pozitivní (konkrétní efekt nutno spočítat na projektové úrovni).
Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy a lesa a zvyšuje se celkový
povrchový odtok v důsledku plánované nové zpevněné plochy komunikace.
Celkově nebyly zjištěny podstatné negativní vlivy. Odvedení dopravy z centrální části obce se jeví
jako nejvýznamnější. Trasu koridoru lze doporučit.
Veřejně prospěšné stavby – železniční stavby
ŽD8_D26D úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění
K úpravě trasy dochází pouze na jihozápadním okraji koridoru. Koridor je veden mezi komunikací
R10 a obytnou zástavbou ve Svijanech a výrobní zónou, zahrádkovou kolonií a obytnou zástavbou
v Příšovicích. Mění se zakřivení osy koridoru, změny jsou v řádech desítek metrů, což je
pod rozlišovací schopnost měřítka ZÚR. Ke změně vlivu na životní prostředí v podstatě nedojde.
Na projektové úrovni bude třeba řešit hluk na kontaktu koridoru s obytnou zástavbou (vnější
chráněný prostor staveb, popř. vnější chráněný prostor).
Severovýchodní okraj úseku představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů
kategorie UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
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Kumulativní vliv lze očekávat v důsledku dílčího záboru ZPF. Společně se stávajícím provozem
na rychlostní komunikaci R10 bude působit hluk z dopravy na přilehlou obytnou zástavbu
v Příšovicích. V koridoru jsou vhodné prostorové a morfologické podmínky, aby bylo možné
navrhnout a realizovat protihluková opatření tak, aby byly splněny hlukové limity. V rámci toho
nelze ani vyloučit dílčí snížení hluku u nejbližší obytné zástavby, neboť pro nové stavby nelze
uplatnit korekce hlukových limitů jako pro stavby stávající.
ŽD8_D26/1

úsek hranice LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace

Jedná se o úpravu koridoru v délce celkově cca 1 km, mění se přitom poloměr oblouku tak, že se
nová trasa odchyluje cca o 200 m, a to mezi západním okrajem Turnova a sídlem Přepeře. Vliv
na zábor půdy a na přírodní prostředí v území se nezmění, jedná se o pole obklopené zástavbou.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN1.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Drobná změna trasy nebude mít podstatný vliv na hlukovou situaci v nejbližších vnějších
chráněných prostorech staveb, protože se v blízkosti změny trasy koridoru nevyskytují, resp.
vzdálenost se nemění.
Vlivy, které mohou s jinými záměry působit kumulativně nebo synergicky, se oproti schváleným
ZÚR nemění. Jedná se o dílčí navýšení záboru půdy.
ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

Výraznější změna oproti stávajícímu řešení v ZÚR. Nově řešení bude využívat stávající koridor,
kde dojde k modernizaci a zdvojkolejnění – rozšíření. Rozsah záboru tak bude stejný nebo
nepodstatně nižší. Vliv na přírodní prostředí bude malý.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3
a částečně po hranici území UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Hlukové poměry v území se podstatně nezmění, zdrojem hluku bude stále stejný koridor. Lze
počítat se zvýšením přepravní intenzity, ale na druhou stranu bude možné realizovat případně
potřebná protihluková opatření. V upraveném úseku je obytná zástavba v kontaktu s koridorem
v malé části.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
D29 - úsek Turnov – hranice LK, modernizace, nové úseky, elektrizace
Drobné prodloužení koridoru na hranice kraje za účelem modernizace a elektrizace nemá
na úrovni ZÚR podstatný vliv na životní prostředí. Jedná se o úsek v nivě Koudelky, ovšem
přírodní biotopy se v řešené části koridoru nevyskytují (dle vrstvy mapování přírodních biotopů
(www.mapy.nature.cz). Hlukově chráněné prostory staveb se v blízkosti nevyskytují.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3
a částečně na okraji Rovenska na území UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný
průzkum.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
D31 - úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace, elektrizace
Prodloužení koridoru na hranice kraje v délce cca 6,3 km za účelem modernizace a elektrizace
prochází morfologicky komplikovaným územím údolí Olešky. Převážně bude využit prostor
stávajícího tělesa železnice. Dílčí úpravy (optimalizace) nejsou na úrovni koridoru ZÚR známé.
Možnosti úprav trasy jsou v daném případě dané morfologií terénu a jsou pravděpodobně
omezené.
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Koridor vede relativně zachovalým přírodním prostředím. Do kontaktu s koridorem se dostává
místy i lokální ÚSES. Na severním okraji správního území Libštát je v kontaktu lokální biocentrum
LC 5 a směrem na sever na území Košťálov koridor kříží lokální biokoridor, který je vymezen podél
Olešky a dále pak Kundratického potoka. Dále směrem na jih vede koridor v souběhu s lokálním
biokoridorem LK 3, a to po přechodu železnice na levý břeh Olešky. LK 3 je veden prudkým
zalesněným svahem nad železnicí v délce cca 1,8 km. Souběh s biokoridorem končí přechodem
železnice na pravý břeh Olešky, přičemž opět dochází ke křížení s biokoridorem. K poslednímu
kontaktu s ÚSES dochází v úplném konci sledovaného úseku, na hranici kraje, z větší části již
mimo řešené území. Míra vlivu bude závislá na rozsahu a charakteru úprav, řešení bude třeba
přizpůsobit místním podmínkám.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN1.
V případě zásahu do podloží bude třeba provést záchranný průzkum.
Optimalizace a elektrizace trati by měly mít vliv na zkrácení doby přepravy, což může znamenat
zvýšení rychlosti a teoreticky i hluku. Na druhou stranu modernizací železniční přepravy se může
hluk při stejné rychlosti snížit. V každém případě však součástí optimalizace trati může (musí) být
vyhodnocení hlukové situace v konkrétním území a realizace protihlukových opatření, což by mělo
zajistit, že se stávající situace minimálně nezhorší.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
D33C územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, nový úsek, elektrizace
Koridor rezervy železnice vede v souběhu se stávající silnicí I/13. Trase vede z Bílého Kostela
přes zalesněný hřeben sedlem u Jitravského vrchu. Lze očekávat zásah do ZPF a z poloviny
do lesa. Nemělo by dojít s ohledem na stávající koridor k nové fragmentaci lesa, stávající koridor
se pravděpodobně částečně rozšíří. Část koridoru územní rezervy na území Rynoltic a Jitravy
vede po hranici CHKO Lužické hory. V druhé severovýchodní části tvoří stávající silnice I/13
západní hranici Přírodního parku Ještěd. Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR převládá kulturní
smrkový les, s menšími plochami kyselých bučin. V bezlesých částech se jedná většinou o kulturní
louky. Vliv na krajinný ráz lze předběžně očekávat spíše omezený s ohledem na souběh se
stávající trasou silnice I/13. Zcela nový prvek v krajině by vzniknou neměl.
V souběhu s koridorem územní rezervy vede v lesnatém úseku hřebene Jitravského vrchu
migrační koridor velkých savců a druhý tento koridor vede po hřebenu a kříží územní rezervu
pro železnici v sedle. Železnice by neměla znamenat podstatnou migrační překážku, průchodnost
území by se proti stávajícímu stavu nemusela podstatně změnit.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3
Na okraji Jitravy zasahuje do koridoru území kategorie UAN2. Před realizací bude třeba provést
záchranný průzkum.
Koridor územní rezervy prochází mimo obydlená zastavěná území, nejblíže k chráněným
prostorům staveb se dostává na okraji Rynoltic. Vliv na hlukovou situaci by neměl být podstatný.
Vliv na veřejné zdraví lze předpokládat velmi malý.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
D33R územní rezerva pro úsek Zákupy - Mimoň, nové úseky, elektrizace.
Trasa vede převážně po ZPF. Zvláště chráněná území do koridoru rezervy nezasahují.
Do koridoru nezasahuje ÚSES. Koridorem prochází migrační koridor pro velké savce. Úprava
stávající železniční trasy nebude znamenat změnu v migrační prostupnosti území. V trase
převládají kulturní louky. Místy se vyskytují přírodní biotopy mezofilních luk, ojediněle
na podmáčených místech fragmenty vlhkých luk, které jsou zpravidla přírodovědně
nejvýznamnější.
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Vliv na krajinný ráz lze předpokládat spíše menší, s ohledem na využití stávající trasy i méně
významné vlivy železnic v rovinaté krajině.
Koridor územní rezervy prochází mimo obydlená zastavěná území. Vliv na hlukovou situaci by
neměl být podstatný.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
D63 - úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
Koridor k optimalizaci stávající trati prochází řešeným územím v délce cca 2 km po správním
území obce Prysk a na východním okraji koridoru v rámci správního území Svor také v délce 2 km.
Koridor prochází morfologicky komplikovaným územím údolí řeky Kamenice. Převážně bude využit
prostor stávajícího tělesa železnice. Dílčí úpravy (optimalizace), nejsou na úrovni koridoru ZÚR
známé. Možnosti úprav trasy jsou v daném případě dané morfologií terénu a jsou pravděpodobně
omezené.
Koridor vede relativně zachovalým přírodním prostředím. V blízkosti koridoru je nadregionální
biocentrum Studený vrch (NC82), a to v celé délce koridoru v obci Prysk. Stávající železniční trať
je v odstupu 10 – 100 m od NC, odděleno místy místní komunikací. Na západním okraji řešeného
úseku se od jihu napojuje do NC lokální biokoridor. Který železnici přechází. Na hranicích obcí
Prysk a Kytlice je podél toku Kamenice v délce cca 700 m vymezen lokální biokoridor, který se
koridorem železnice územní protíná, ovšem skutečná trať vede nad úrovní toku Kamenice.
Na území obce Svor prochází koridor souvisle zalesněným územím. V délce cca 500 m vede
koridor po hranici lokálního biocentra LBC 089 a dále v rámci lesa kříží lokání biokoridor. Míra vlivu
bude závislá na rozsahu a charakteru úprav, řešení bude třeba přizpůsobit místním podmínkám.
Zásah do svahů nadregionálního biocentra lze ovšem již na úrovni ZÚR považovat za okrajový
a spíše málo pravděpodobný.
Řešený úsek se nachází z části v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie
UAN3. V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný průzkum.
Optimalizace a elektrizace trati by měly mít vliv na zkrácení doby přepravy, což může znamenat
zvýšení rychlosti a teoreticky i hluku. Na druhou stranu modernizací železniční přepravy se může
hluk při stejné rychlosti snížit. V každém případě však součástí optimalizace trati může (musí) být
vyhodnocení hlukové situace v konkrétním území a realizace protihlukových opatření, což by mělo
zajistit, že se stávající situace minimálně nezhorší. V okolí řešeného koridoru se hlukově chráněné
prostory staveb vyskytují zcela ojediněle.
V závislosti na typu a rozsahu úprav nelze vyloučit v poměrně svažitém terénu na úpatí údolní nivy
rizika eroze. Celkově lze na úrovni ZÚR akceptovat.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura
V3A - vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) – Chrastava (Svatý Ján)
Koridor vede z Machnína (místní části Liberce) po místní komunikaci mezi poli. Přibližně
v prostřední části koridoru prochází koridor cca 300 m lesem a následně pokračuje v souběhu se
silnicí I/35 a nakonec na západ opět po orné půdě na okraj Chrastavy. V lesní části prochází
koridor lokálním biocentrem 506. Záměr bude představovat dočasnou lokálním disturbanci.
Přestože bude třeba posouzení konkrétního řešení, lze na úrovni ZÚR vliv vyhodnotit jako mírný
negativní.
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Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3
a v zastavěném území Machnína na území UAN1. Před realizací bude třeba provést záchranný
průzkum.
Další vlivy by neměly být podstatné. Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
E25_E8C - vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
Na základě PÚR ČR se mění územní rezerva na návrh. Oproti stávající trase v ZÚR dochází navíc
k posunu trasy v některých úsecích o cca 200 m. Úpravy trasy byly provedeny na základě úkolu
PÚR 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. Na území obce Svor osa
koridoru zasahuje více les, na SV okraji řešeného úseku naopak nový koridor využívá více
souběhu s komunikací, zásah do lesa bude o něco nižší. Vliv na faunu bude spočívat zejména
ve vytvoření překážky pro avifaunu, v riziku kolizí a v usmrcování (v případě nadzemního vedení).
Obdobný typ staveb je v krajině běžný, riziko kolizí se v širším měřítku krajiny podstatně nezvýší.
Při další přípravě záměru je ovšem třeba vycházet z podrobného průzkumu a konkrétní situace
v okolí záměru.
Míra vlivu na krajinný ráz bude závislá na způsobu vedení – vzduchem na stožárech nebo pod
zemí, což není na úrovni ZÚR známé a nelze tedy tento vliv konkrétně hodnotit. Nejrozsáhlejší
ovlivnění lze očekávat v případě potřeby nových záborů (kácení) lesa. Zásahy do krajinné scény
budou zvýrazněny novými lesními průseky, které představují technicistní prvky v lesnatém území
CHKO Lužické hory. Naopak relativně menší vliv bude v případě využití stávajících průseků
pro jiné produktovody.
Jižní 2/3 úseku se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3,
severní třetina úseku koridoru zasahuje území kategorie UAN2, dílčí úsek UAN 1. Před realizací
bude třeba provést záchranný archeologický průzkum.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze očekávat mírný negativní a časově omezený vliv výstavby.
V blízkosti obytných území lze očekávat dočasné zvýšení hluku a produkci výfukových plynů
ze stavebních strojů, včetně dílčího zvýšení sekundární prašnosti. Lze předpokládat, že standardy
životního prostředí budou dodrženy. V opačném případě lze jejich splnění dosáhnout např.
úpravou pracovního režimu (omezení doby provozu hlučné techniky, nebo realizací zmírňujících
opatření, např. zkrápění pojezdových tras při zvýšené prašnosti apod.). V blízkosti obytné zástavby
prochází koridor v obci Svor. V blízkosti plánovaného vedení (dolních desítek metrů) lze očekávat
malý počet chráněných objektů - maximálně jednotky obytných objektů. Na projektové úrovni lze
v případě potřeby vyhodnotit vliv elektromagnetického záření na veřejné zdraví.
Na úrovni ZÚR se nepředpokládá významný negativní vliv na životní prostředí. AZÚR zdůrazňuje
potřebu minimalizovat vliv na životní prostředí zejména v rámci velkoplošných chráněných území,
což je výběrem technického řešení možné. (S ohledem na to, že různé způsoby provedení mají
různou finanční náročnost, musí být případný výběr dražšího řešení důvodný.)
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
E12C - vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice
Koridor je vymezen v rámci zastavěného území Liberce. Koridor se mění v dílčích úsecích, např.
v řádu 100-200 m z ulice Svobody na východ okolo kolejí Technické univerzity Liberec a potom
drobné napřímení u sídliště Kunratická. S ohledem na nadměrnou podrobnost byla ze ZÚR
vypuštěna informace o způsobu vedení podzemním kabelem. Nicméně je zřejmé, že z řady
technických i dalších důvodů není patrně jiné řešení reálné. Lze předpokládat umístění kabelu
vedení v trase komunikací, jak naznačuje osa koridoru. Lze předpokládat dílčí vlivy na hlukovou
situaci, popř. zvýšení emisí prachu při výstavbě.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Na úrovni ZÚR se významnější vlivy
na životní prostředí nepředpokládají.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
Návrh AZÚR LK č. 1
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E38 - vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice
Stávající dvojvedení VVN 110kV bude rekonstruováno na nové 4 násobné vedení ve stávající
trase s mírným odkloněním v místě stávající zástavby RD na území Stráže nad Nisou. Nově
vzniklé linky budou zaústěny do nové TR Nové Pavlovice. Zvýšení přenosové kapacity vedení
ve stávající trase nemá na úrovni ZÚR podstatný vliv na životní prostředí.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
E39B - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí
Doplněné vedení napojuje přeloženou trafostanici z Doubí . Nebudou dotčena zvláště chráněná
území, ÚSES. Jedná se o krátkou trasu na kulturní louce, na okraji průmyslové zóny. Vliv
na životní prostředí bude minimální.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Vliv na životní prostředí bude minimální. Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
VTL1A - VTL plynovod – Jablonec nad Nisou – Smržovka, posílení, přeložky
Koridor se vymezuje z důvodů, že nelze všude při rekonstrukci dodržet stávající trasu VTL
plynovodu. Vliv záměru lze očekávat zejména ve fázi realizace, kdy dojde k dočasné disturbanci
při ukládání potrubí do země. Vliv na ZPF bude tedy dočasný. V rámci lesa je (bude) ponecháno
bezlesí v pásu o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
Koridor na západním ochrany zasahuje u přehrady Mšeno do okraje CHKO Jizerské hory, další
zvláště chráněná území se v trase koridoru nevyskytují. Vliv bude minimální. Koridor plynovodu
přechází lokální biokoridor na soutoku Lužické a Lučanské Nisy na uzemí Lučan. Potrubí lze
realizovat průtlakem pod zemí, takže k disturbanci Lučanské Nisy nemusí dojít, případně bude vliv
lokální a časově omezený. Rovněž na území Lučan je křížen lokální biokoridor LBK 13, v místě
křížení se jedná o kulturní louku, vliv bude minimální. Na území Smržovky koridor do ÚSES
nezasahuje. Louky na území Jablonce a zejména západní části Lučan jsou evidovány
dle databáze AOPK ČR (dle vrstvy mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz) jako
přírodní biotopy – ovsíkové mezofilní louky. Na západním okraji koridoru trasa prochází kratšími
úseky kulturního lesa i zastavěným územím. Vliv bude časově omezený a lokální, louky jsou navíc
z velké části určeny územními plány jako zastavitelné území pro bydlení.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Vliv na veřejné zdraví je teoreticky možný ve fázi výstavby produkcí hluku. Znečištění ovzduší lze
označit potenciálně za malé, při zemních pracích se pracuje většinou s přirozeně vlhkou zeminou,
produkce výfukových plynů je malá i doba výstavby je krátká, např. ve srovnání se stavbou
komunikací.
Celkově se předpokládá maximálně mírný negativní vliv. Kumulativní a synergické vlivy se
nepředpokládají.
VTL2 - plynovod Liberec jih – Vratislavice nad Nisou, přeložka
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Nebudou dotčena zvláště chráněná území. Koridor
pro plynovod zasahuje do lokálního biocentra vymezeného na Lučním potoce, který kolmo
přechází. Lze očekávat průchod plynovodu průtlakem pod zemí a pod potokem, k ovlivnění bioty
na povrchu by dojít nemělo. Případně by narušení biocentra bylo lokální a časově omezené. Další
prvky ÚSES dotčeny nejsou. Koridor je veden po kulturních loukách a v komunikacích.
Zachovalejší přírodní biotopy se vyskytují pouze v nivě Lučního potoka (v rámci uváděného
biocentra).
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Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Zástavba je v řešeném prostoru roztroušená. Vliv na veřejné zdraví je teoreticky možný ve fázi
výstavby produkcí hluku. Znečištění ovzduší lze označit za potenciálně malé, při výkopových
pracích se pracuje většinou s přirozeně vlhkou zeminou, produkce výfukových plynů a doba
výstavby je krátká, např. ve srovnání se stavbou komunikací.
Celkově se předpokládá maximálně mírný negativní vliv. Kumulativní a synergické vlivy se
nepředpokládají.
VTL3 VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek
Realizace plynovodu znamená liniovou disturbanci území v trase plynovodu a jeho ochranného
pásma v šířce jednotek až dolních desítek metrů. Se záborem ZPF se nepočítá. Koridor je veden
z velké části lesním prostředím přes Černostudniční hřeben, kde bude v ochranném pásmu
ponechán koridor bezlesí. Zvláště chráněná území do koridoru nezasahují. Funkčnost lesního
prostředí narušena významně nebude. Rovněž by nemělo dojít ani k ovlivnění případně dotčených
prvků ÚSES. V dolní polovině zalesněného severního svahu Černé studnice jsou evidovány
dle databáze AOPK ČR (dle vrstvy mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz) jako
přírodní biotopy – bikové bučiny, degradovaného typy s vysokým podílem smrku ve stromovém
patře. V dalších částech lesa jsou zastoupeny téměř výhradně kulturní smrčiny.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie UAN3.
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Koridor nevede v blízkosti obydlených území, vliv na obyvatelstvo (kvalita ovzduší, hluk) lze
předpokládat velmi malý.
Celkově se předpokládá maximálně mírný negativní vliv. Kumulativní a synergické vlivy se
nepředpokládají.
E23A Transformovna - Liberec Doubí
Trafostanice je umístěna v rámci průmyslové zóny Liberec – jih. Vliv na životní prostředí bude
minimální.
Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají.
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Vyhodnocení zásad bez konkrétní (územní) specifikace
Zásady jsou hodnoceny jednotlivě, Možnosti a způsoby vlivu na životní prostředí jsou
komentovány jednotlivě nebo po skupinách kritérií, podmínek a úkolů, které zásadu specifikují.
Pro orientaci ve vyhodnocení vlivů jsou uváděny texty z výrokové části AZÚR, které se mění, tzn.
jejich číslování kritérií a úkolů nemusí být spojité.
Z1

Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením
na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských
a sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských vazbách.

OB7

Rozvojová oblast Liberec

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zohlednění polohy souvislého historického pásu osídlení s nejvyšší koncentrací obytných, hospodářských
a rekreačních funkcí s vysokým potenciálem veřejné infrastruktury v komplikovaných geomorfologických
podmínkách a v prostorové a funkční souvislosti s přilehlou specifickou oblastí SOB7a, která se vyznačuje
významně rozdílnou územní charakteristikou a podmínkami využití území danými zvláštní ochranou přírody,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka byla v ZÚR již uvedena, změna je pouze formální.
b)

efektivní a synergické posilování významu rozvojové oblasti republikového významu:
využití potenciálu kvalitního silničního napojení na Prahu pro vytváření alternativního prostoru
pro umísťování aktivit republikového významu,
zohlednění významu krajského města Liberec (hospodářského, kulturního a administrativního centra
kraje), zejména ve smyslu zajištění služeb veřejného vybavení vyššího významu pro rozvojovou oblast
i pro spádový obvod celého kraje,

Vyhodnocení vlivu: Klíčové pro vliv tohoto kritéria na životní prostředí bude právě vymezení
konkrétního území pro umístění uváděných aktivit. V této fázi nelze přímo vyhodnotit.
c)

respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného využití pro rekreaci
a cestovní ruch,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka nově zdůrazňuje ochranu přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot, ale i únosné využití pro rekreaci a cestovní ruch. Ochrana uvedených hodnot může být
limitem pro zmiňované využití území a naopak rekreace a cestovní ruch mohou negativně
ovlivňovat zmiňované hodnoty. Míra toho, co je ještě únosné a co nikoli, bude zpřesňována
na úrovni územních plánů a případně při projektové přípravě. Lze předpokládat, že hranice
únosnosti je dána příslušnou legislativou, popř. dalšími zásadami ZÚR. V této fázi lze považovat
za akceptovatelné.
d)

dopravní vazby zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory v Německu
a Polsku, v souvislostech optimalizace dopravní infrastruktury rozvojové oblasti,

Vyhodnocení vlivu: Požadavky AZÚR jsou rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších
částech koncepce a jsou v dokumentaci SEA podrobně posouzeny. Obdobně již byly tyto úkoly
v původní ZÚR formulovány. Lze souhlasit.
e)

nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních
a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití technických památek a industriální architektury,

Vyhodnocení vlivu: Je navrženo řešení významného problému nevyužitých areálů, přičemž
současně vznikají nové průmyslové zóny v nezastavěných územích. Lze doporučit, zdůraznit by
bylo možné „přednostní nové využití ….“
f)

rozvoj bydlení při upřednostnění využití zastavěného území a předcházení sociální segregaci, fragmentaci
krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,

Vyhodnocení vlivu: Je navrženo řešení významného problému vzniku intenzivní zástavby
pro bydlení na okrajích měst, přičemž rozvoj center měst stagnuje. S tím souvisí
i nepřirozený přesun služeb do komerčních zón na okrajích. Lze doporučit.
g)

koordinování nadregionálních a regionálních vztahů a vazeb s ostatními rozvojovými oblastmi v rámci kraje,
s Prahou, sousedními kraji (zejména NUTS2) a se sousedními regiony v Německu a Polsku,

h)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové oblasti a zohledňování
těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje

Vyhodnocení vlivu: Viz bod d).
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Úkoly pro územní plánování:
a)

Věcně se nemění.

b)

Vytvářet územní podmínky pro optimalizaci dopravní dostupnosti rozvojové oblasti v koordinovaném funkčním
systému přepravních vztahů:
optimalizací silniční dopravy zejména v pásu osídlení Liberec – Jablonec Nad Nisou – Smržovka –
Tanvald a ve směru z Liberce na Frýdlant,
optimalizací průchodnosti tranzitní dopravy a zklidněním a lepší obsluhou jádrových území
prostřednictvím vnitřních městských okruhů ve významných centrech osídlení, zejména v Liberci a
Jablonci nad Nisou,
zajištěním přímých návazností strategických i dalších významných rozvojových ploch na koridory
nadřazené dopravní sítě, zejména optimalizací napojení průmyslových zón Liberec Jih, Liberec Sever
na silnici I/35 (R35),
zlepšováním kvality dopravní sítě uvnitř oblasti pro dosažení optimální přístupnosti všech obcí na
nadřazenou dopravní síť,
řešením územních vazeb sídelní struktury oblasti na koridor konvenční železniční dopravy ŽD8,
optimalizací rychlosti přepravy a komfortu podmínek v železniční dopravě v systémovém propojení
s ostatními druhy dopravy na úrovni potřeb hospodářského rozvoje území i veřejné osobní dopravy.
Podporovat aktivity směřující k posílení významu veřejné osobní dopravy, významného aspektu integrity oblasti
i Libereckého kraje.
V systému veřejné dopravy osob rozvíjet tramvajovou dopravu na území center osídlení Liberec a Jablonec nad
Nisou včetně optimalizace jejich vzájemného propojení.

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám stávajících úkolů,
které jsou následně rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších částech koncepce a jsou
v dokumentaci SEA podrobně posouzeny.
Nově se zdůrazňuje úkol vytvářet vnitřní městské okruhy umožňující lepší obsluhu center a s tím
související zklidnění center. Vytváření městských okruhů, které vede ke zklidnění dopravy v centru
a ke zvýšení plynulosti dopravy, přispívá ke snížení znečištění ovzduší v centrálních částech
a může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví. V případě hluku nemusí být situace úplně jednoznačná,
neboť velikost hluku vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A a jednotkou decibel nemá
na intenzitě dopravy lineární závislost. V praxi to znamená, že pokles intenzit dopravy o desítky
procent, může znamenat pouze dílčí snížení hluku, ale naopak přivedení absolutně nevelké
intenzity dopravy do dosud dopravně neovlivněných míst, může znamenat zvýšení hluku
do blízkosti úrovně hygienického limitu. Na úrovni ZÚR lze akceptovat, ovšem je třeba počítat
s nutností hlukového posouzení konkrétních řešení.
c)

Hospodářskou základnu rozvíjet diferencovaně s ohledem na disponibilní potenciál území a posilování významu
oblasti:
vytvářet územní podmínky pro vstup strategických investorů pro upevnění stability území včetně
vyvolání návazných multiplikačních efektů,
upřednostňovat záměry s vyšší přidanou hodnotou pro optimalizaci nabídky pracovních příležitostí
zejména ve smyslu uplatnění všech vzdělanostních skupin obyvatelstva,
rozvíjet souvislosti výroby a výzkumu (např. návaznost na TUL, VÚTS aj.),
upřednostňovat využití zainvestovaných a připravených lokalit.
Ekonomické aktivity, vázané na zvýšené přepravní nároky materiálu, zaměstnanců a zákazníků (zejména
průmyslová výroba, nákupní a obslužná centra apod.), soustřeďovat vždy do ploch s přímou vazbou
na kapacitní dopravní síť (silnice, železnice).

Vyhodnocení vlivu: Část úkol přispívá k minimalizaci nárůstu dopravy mimo hlavní dopravní trasy,
což je pozitivní pro zajištění minimalizace zvyšování hluku při rozvoji ekonomických a výrobních
aktivit, zejména v hlukově chráněných částech sídel. Lze doporučit.
d)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras v koridorech nadřazené silniční
a železniční sítě,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat
nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
rozvoj systémů veřejné infrastruktury – lokalizaci a kapacity občanského vybavení odvozovat z významu
místa v hierarchii: rozvojová oblast - centrum osídlení - obce ve spádovém obvodu centra osídlení,

Vyhodnocení vlivu: Úkol uvádí potřebu funkční návaznosti a kompatibility, rozvojových ploch
v okolí hlavních silničních koridorů. Konkrétní kritéria vyplývají s dalších opatření ZÚR. Významný
je požadavek na intenzifikaci využití zastavěných ploch. Lze akceptovat.
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-

návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi
rozvoje obcí v širších územních souvislostech,
rozvíjet kvalitní prostředí pro bydlení příznivé pro všechny kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů,
přispívajících ke zdravému bydlení:
- přiměřenou intenzitou využití pozemků,
- odpovídajícím množstvím veřejné infrastruktury a zeleně,
- zajištěním územních podmínek pro denní rekreaci a společenské kontakty:
- odpovídajícím množstvím mobiliáře a zeleně veřejných prostranství v zastavěném území,
- snadnou dostupností částí příměstské krajiny za hranicí zástavby, kde údržba (hospodaření)
směřuje k jejich využívání pro nenáročné (šetrné) formy krátkodobé (denní) rekreace („zelené
pásy“) - zejména v centrech osídlení s vysokou koncentrací obyvatel,
- optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury,

Vyhodnocení vlivu: Nedochází k podstatné věcné změně oproti stávajícím ZÚR.
-

nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.

Vyhodnocení vlivu: Opatření proti živelnému šíření zástavby bez promyšlené koncepce, což by
mohlo pomoci řešit jeden významných problémů současné urbanizace, ochrany krajinného rázu
apod. Možná by mohlo platit plošně pro celé území kraje. Lze doporučit.
e)

Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění ploch pro jiné účely
po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně hledat náměty
na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu původních staveb,
zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity území.

f)

Cílevědomým rozvojem sportovně rekreační vybavenosti při optimálním využívání potenciálu území posilovat
význam:
denní rekreace obyvatel pro reprodukci pracovní síly,
sportovního vyžití na úrovni místního i nadmístního významu.
Souvislosti potenciálu rozvojové oblasti s potenciálem a potřebami navazující SOB7a Jizerské hory řešit:
koordinovaný rozvoj systému nástupních a obslužných center a polyfunkčních středisek cestovního
ruchu ve vazbách na blízká střediska cestovního ruchu na území navazující SOB7a Jizerské hory,
využití kapacit vyššího občanského vybavení rozvojové oblasti pro zajištění potřeb navazující SOB7a
Jizerské hory,
vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní dostupnost centrálních částí Jizerských hor
při preferování ekologických forem dopravy,
propojování struktury sportovně rekreačních ploch a dalších atraktivních míst pro rekreaci a cestovní
ruch v OB7 Liberec a SOB7a Jizerské hory systémy bezmotorové dopravy (zejména pěší a cyklistické
trasy a stezky) a veřejné zeleně.

Vyhodnocení vlivu: Nedochází k podstatné věcné změně oproti stávajícím ZÚR z hlediska vlivu
na životní prostředí, popř. jsou vlivy řešeny v rámci navazující SOB7a, kam uvedené úkoly patří
ve větším územním rozsahu.
hi)

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat rozliv a zadržování
vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě
vzniku. Přistupovat citlivě k regulaci na Lužické Nise a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem
protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany
vymezených EVL.

Vyhodnocení vlivu: Specifikace způsobu minimalizace povrchového odtoku je vhodná
pro následné uplatňování v praxi. Vhodné by bylo rozšíření platnosti pro celé území kraje. Lze
doporučit.
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Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje
ve všech jeho částech.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zohlednění polohy rozvojové oblasti ROB2 na koridoru kapacitní silnice S11 (D8 - Děčín – Česká Lípa - Svor Bílý Kostel nad Nisou – Liberec – R35),

b)

zlepšování dopravních vazeb zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory v ČR,
Německu a Polsku, zkvalitňování dopravní infrastruktury,

c)

nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních
a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití technických památek a industriální architektury

d)

zohlednění problematiky podílu hromadného a individuálního bydlení, zejména ve vztahu ke zlepšování obytné
kvality, stabilizaci obyvatelstva a předcházení sociální segregace,

Vyhodnocení vlivu: Nedochází ke změně oproti stávajícím ZÚR, popř. nemá vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
e)

zohlednění významného a dosud málo využitého potenciálu území a jeho okolí pro rekreaci a cestovní ruch posilování významu nástupních center cestovního ruchu a tím i rozšíření nabídky pracovních příležitostí,

f)

koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji (Ústecký a Středočeský),

g)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové oblasti a zohledňování
těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.

Vyhodnocení vlivu: Nedochází ke změně oproti stávajícím ZÚR, popř. nemá vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Úkoly pro územní plánování:
e)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
řešit regeneraci velkých obytných souborů v České Lípě ze 70. a 80. let hledáním způsobů zvyšování
jejich obytné hodnoty optimalizací prostorových souvislostí s původní historickou zástavbou, úpravami
v objektech a zkvalitňováním užitné i rekreační hodnoty veřejných prostranství,
zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství a sídelní
zeleně s volnou krajinou,
návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi
rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné
infrastruktury a zeleně pro denní rekreaci obyvatel území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury,
nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.

Vyhodnocení vlivu: Úkol podporuje rozvoj kapacit k bydlení přednostně ve stávajícím zastavěném
území. Lze souhlasit.
f)

Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění ploch pro jiné účely
po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně hledat náměty
na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu původních staveb,
zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity území.

Vyhodnocení vlivu: Lze souhlasit a navrhovaný úkol doporučit.
g)

Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy vodních toků, údolních niv a mokřadů před nevratnými
urbanizačními zásahy.

gh)

Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní protipovodňové ochrany urbanizovaných ploch na Ploučnici
a jejich přítocích, navrhovat opatření na zvýšení retenční schopnosti území, podporovat rozliv a zadržování
vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě
vzniku.

Návrh AZÚR LK č. 1

53

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivu: Je vynechán významný úkol zajišťující ochranu části přírodního prostředí.
Tento úkol je ale zohledněn v jiné plošně platné zásadě, s čímž lze souhlasit. Zpřesnění způsobu
zadržování vody v krajině je vhodné.
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Vyhodnocení vlivu: Zmenšuje se velikost rozvojové oblasti, zůstávají zejména Turnov, Ohrazenice,
Modřišice. To rozsah potenciální vlivu omezuje.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)

zohlednění velmi výhodné polohy rozvojové oblasti na křižovatce silnic R10, R35 a I/35, železničních tratí
(Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – PL/ Zawidów, Turnov – Semily – Hradec Králové a Turnov - Jičín Hradec Králové),

Vyhodnocení vlivu: Drobné změny formulací a názvů, bez vlivu na životní prostředí.
b)

minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
v sousedství území se zvláštní ochranou přírody,

Vyhodnocení vlivu: Dochází k přeformulování obdobného kritéria. Drobné významové rozdíly lze
považovat ze nevýznamné.
c)

udržení atraktivního obytného prostředí,

Vyhodnocení vlivu: Kritérium lze jen obtížně komentovat. Možný výklad, jak kritérium naplnit, je
široký. S ohledem na další kontext AZÚR lze akceptovat.
d)

zohlednění významného potenciálu přilehlého území CHKO Český ráj pro rekreaci a cestovní ruch.

Vyhodnocení vlivu: Kritérium může vést ke zvyšování negativních vlivů rekreace a cestovního
ruchu na přírodní prostředí. S ohledem na ostatní ustanovení, je ochrana přírody považována
za jednu z významných priorit. Lze akceptovat.
e)

koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji (Královéhradecký
a Středočeský),

f)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení Turnov a Semily a zohledňování těsnějších
vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.

Vyhodnocení vlivu: Úkol pro způsoby řešení územního plánování. Z hlediska vlivu na životní
prostředí nelze hodnotit.
Úkoly pro územní plánování:
b)

Vytvářet územní podmínky pro řešení vazeb osídlení na:
stabilizované koridory nadřazené silniční sítě,
koridor pro budoucí kapacitní silnici S5,
koridory modernizovaných železničních tratí.

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno v rámci dopravní infrastruktury kraje. Je podrobně posouzeno
v příslušných kapitolách.
b)d) Regulovat rozvoj ekonomických aktivit v kontaktu se zvláště chráněným územím CHKO Český ráj.

Vyhodnocení vlivu: Vhodné zdůraznění limitu navazujícího území.
d)

Vytvářet územní předpoklady pro posílení vybavenosti polyfunkčního střediska cestovního ruchu Turnov
ve vztahu k Českému ráji.

Vyhodnocení vlivu: Turnov má vhodné nástupní podmínky do Českého ráje, zároveň se však jedná
o okraj CHKO a vetší sídlo, lze očekávat potenciálně větší možnosti rozvoje při relativně nižším
současné ovlivnění přírodního prostředí Českého ráje. Lze souhlasit.
e)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu
s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit odpovídajícími
kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných prostranství,
zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství a sídelní
zeleně s volnou krajinou,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.
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Vyhodnocení vlivu: Úkol podporuje rozvoj kapacit k bydlení přednostně ve stávajícím zastavěném
území, s čímž lze souhlasit. S provázaností veřejných prostranství a sídelní zeleně s volnou
krajinou lze souhlasit za předpokladu, že se podmínky ve volné krajině nebudou podstatně měnit,
tj. např. volná krajina nebude fragmentována rušivými vlivy uváděných systémů. Lze souhlasit, jiné
zásady ochranu volné krajiny řeší.
OS3 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB1 Praha,
ROB3 Turnov a OB7 Liberec se sousedními státy Německo a Polsko,

Vyhodnocení vlivu: ZÚR i AZÚR uvedené zadání sledují a v rámci návrhu rozvoje dopravní
infrastruktury vymezuje konkrétní dopravní koridory, které mají statut VPS a jsou podrobně
posouzeny v příslušných kapitolách.
b)

respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného využití pro rekreaci
a cestovní ruch,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka zdůrazňuje ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot,
ale i únosné využití pro rekreaci a cestovní ruch. Ochrana uvedených hodnot může být limitem pro
zmiňované využití území a naopak rekreace a cestovní ruch mohou negativně ovlivňovat
zmiňované hodnoty. Míra toho, co je ještě únosné a co nikoli, bude zpřesňována na úrovni
územních plánů a případně při projektové přípravě. V této fázi lze považovat za akceptovatelné.
c)

respektování polohy ploch pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního potenciálu území
a limitů využití území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu,

Vyhodnocení vlivu: Úkol uvádí potřebu funkční návaznosti a kompatibility rozvojových ploch v okolí
silničních koridorů. Zdůraznění podmínek dostupnosti a limitů souvisí s minimalizací přepravních
vzdáleností a preferováním ochrany obydlených území před vlivy dopravy apod. Důležitá je
i podmínka ochrany krajinného rázu. Lze souhlasit
d)

optimalizaci zastoupení ekonomických a obytných kapacit území v souvislostech zajištěnosti přiměřených
kapacit veřejné infrastruktury - vždy v upřednostnění logické návaznosti rozvojových záměrů na zastavěná
území,

e)

zohlednění dostupnosti stávajících i připravovaných dopravních koridorů při umisťování veřejného logistického
centra a omezení jeho potenciálních negativních vlivů na obytná území sídel.

Vyhodnocení vlivu: Je kladen důraz na využití území s dobrou dopravní dostupností ve vazbě na
stávající zastavěná území. Opatření podporuje podobně jako v předcházejícím případě
ochranu obydlených území před vlivy dopravy a ochranu krajiny a její struktury. Lze
souhlasit.
Úkoly pro územní plánování:
a)

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

c)

Rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat odpovídajícím podílem obytných kapacit území. Obytné plochy
soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou a v polohách s kvalitními podmínkami
pro bydlení, které nebudou dotčeny negativními vlivy, zejména z dopravy na významných dopravních
koridorech.

d)

Vytvářet územní podmínky pro vznik veřejného logistického centra (VLC) nadmístního významu, v přímé
souvislosti jeho napojení na kapacitní železniční a, silniční dopravu za účelem poskytování širokého spektra
logistických služeb.

e)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systémů veřejné dopravy, zejména ve smyslu optimalizace dostupnosti
všech částí urbanizovaného území řešit nezbytnými úpravami, popř. odpovídajícím doplněním dopravní
infrastruktury a účelným rozmístěním stanic a zastávek na silničních a železničních trasách.
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f)

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy.

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám stávajících úkolů,
popř. opatření uvedených předcházející podkapitole. Rozvoj cyklodopravy je podrobně
komentován v kapitolách o cestovním ruchu, sportu a rekreaci.
Z4

Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách
na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam
propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí
nad Labem.

ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
Vymezení
Mění se pouze formální označení, prostorové vymezení se nemění. Osa je vymezena formálně pro zdůraznění
návazností a vazeb z Liberce na východ, ale podmínky, kritéria a úkoly platí pouze pro území Karlovice, Rovensko
pod Troskami, Žernov.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB7 Liberec,
ROB3 Turnov a OB4 Hradec Králové / Pardubice,

b)

posilování regionálních vazeb Český ráj – Semilsko,

c)

zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v rozvojové ose ROS2 se
specifickou oblastí SOB5 Český ráj jih, ve které jsou vymezena velkoplošná území se zvláštní ochranou
přírody, zejména:

d)

-

prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických hodnot území,

-

zohlednění dominantního významu pohledové exponovanosti přírodních a kulturních památek v území,

koordinaci systémů dopravní infrastruktury s ohledem na užitnou kvalitu, ochranu a rozvoj hodnot území:
-

zajištění vyšší kvality dopravy, zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity veřejné hromadné dopravy,

-

minimalizace případů konfliktního průchodu dopravních tras v zastavěném i nezastavěném území
ve smyslu ochrany specifických hodnot území.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
řešit vazby rozvojových ploch na koridor budoucí kapacitní silnice S5 a koridor pro modernizovanou
železniční trať Turnov – Rovensko pod Troskami – Jičín – Hradec Králové,
řešit územní souvislosti dopravního napojení Semilska na koridor budoucí kapacitní silnice S5,
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do centra osídlení Rovensko pod Troskami,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury,
b)
Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na specifické přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v rámci ROS2 se
stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně
na tranzitních trasách.
c)

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy.

d)

Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedním Královéhradeckým krajem.

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám dosud platných
kritérií a úkolů, nicméně s ohledem na význam území z hlediska přírodních a kulturních hodnot
budou stručně komentovány jako celek.
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Vymezení rozvojové osy v území krajinářsky a přírodovědně cenném s sebou přináší rizika
negativních vlivů na tyto hodnoty. Kritéria a podmínky jsou nastaveny tak, že důraz je kladen právě
na ochranu těchto hodnot. Prioritou rozvoje je zajištění dopravních vazeb celorepublikového
a regionálního významu, čímž je hlavně zlepšení dopravní obslužnosti Semilska a řešení
nevyhovují dopravní situace v Turnově. Dopravní řešení koridoru je zatím navrženo na úrovni
územní rezervy, tj. ochrany koridoru pro případné využití, viz konkrétní vymezení v kapitole
dopravní infrastruktura. Jsou zdůrazněny aspekty ochrany krajinného rázu a dalších hodnot území.
Stávající úprava ZÚR definující obecně rozvojové osy omezuje do určité míry rozvoj zejména
na území Rovenska p.T., což se v AZÚR nemění. Lze shrnout, že obecnější formou je
formulována závaznost rozvojových plánů a zejména jejich územní usměrnění a jsou zdůrazněny
zájmy ochrany přírodního prostředí a krajinného rázu. Lze akceptovat.
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice kraje – Děčín - Ústí nad Labem
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB7 Liberec,
ROB2 Česká Lípa Nový Bor a OB6 Ústí nad Labem,

b)

zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v rozvojové ose ROS3:
se specifickou oblastí SOB3 Mimoňsko, vymezenou pro posílení socioekonomického rozvoje v území
postiženém ekologickými zátěžemi bývalého vojenského prostoru a těžbou uranu,
s CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory,
s krajinnou památkovou zónou Lembersko,

c)

zohlednění možností rozvoje jednotlivých obcí v relativně řídce osídleném území, ve kterém dominují aktivity
primárního sektoru (zemědělství a lesnictví, vč. doprovodných služeb) s ohledem na jejich rozvojový potenciál,
dostupnost veřejné infrastruktury a limity využití území,

d)

koordinaci koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu s ostatními záměry v území, zejména vazby
rozvojových ploch:
na koridor kapacitní silnice S11 nadmístního významu (silnice I/13),
na trasu silnice I/9,
na optimalizovanou síť železničních tratí,
na dopravní zpřístupnění potenciálu atraktivních rekreačních prostorů.

Úkoly pro územní plánování:
a)

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
řešit vazby rozvojových ploch na koridor kapacitní silnice S11,
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do center osídlení Jablonné v Podještědí a Cvikov,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury,
zvažovat vhodné aktivity ve smyslu posílení socioekonomického rozvoje v kontaktních polohách ROS3
se SOB3 Mimoňsko.

b)

Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území
v koordinovaném přístupu k řešením:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v rámci ROS3 se
stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně
na tranzitních trasách.

c)

Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel:
rozvoj bydlení soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou včetně kvalitní
veřejné dopravy osob,
ve velkoplošně zvláště chráněných územích minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy pouze
na úroveň nezbytných potřeb.
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d)

Vytvářet územní podmínky pro optimální využití potenciálu území pro rekreaci a cestovní ruch
v upřednostňování rozvoje forem šetrných k životnímu prostředí:
pro vytváření nových pracovních příležitostí,
pro odlehčení zátěže nejatraktivnějších turistických regionů ČR,
pro aktivity posilující význam sv. Zdislavy s odkazem vázaným na významné kulturní památky - chrám
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v P. a zámek Lemberk, při zohlednění předmětu ochrany EVL.
v kontextu širšího rekreačního území obnovit význam letovisek Mařenice a Krompach.

e)

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy:
v úseku Rynoltice – Nový Bor též pro denní dojíždění za prací a vzděláváním.

f)

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany:
podporou zadržování vody v zastavěných územích i ve volné krajině a zabraňovat zvyšování
povrchového odtoku,
přistupovat citlivě k regulaci na Svitavce a v povodí Panenského potoka návrhem k přírodě šetrných
forem protipovodňové ochrany s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL.

Vyhodnocení vlivu: V některých případech dochází k pouze formálním formulačním úpravám
stávajících úkolů, které jsou následně rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších částech
koncepce a jsou v dokumentaci SEA podrobně posouzeny.
Severní polovina území osy je součástí CHKO Lužické hory. Tuto skutečnost by bylo vhodné
v kritériích pro rozhodování v území zohlednit. Je zdůrazněn rozvoj v řídce osídlených obcích
při zohlednění dostupnosti veřejné infrastruktury a limitů využití území. V kontextu dalších
ustanovení ZÚR lze akceptovat.
Je pravděpodobné, že požadavek na prostorové zajištění podmínek pro zvyšování počtu obyvatel
může mít negativní vliv na zvyšování záboru ZPF, popř. i další vlivy na přírodní prostředí apod.
Zvyšování počtu obyvatel za situace, kdy velikost populace celkově spíše klesá, může působit
v jiných částech problémy s vylidňováním jiných území. Umísťování nových ploch bydlení ve vazbě
na dobrou dopravní dostupnost (zejména veřejné dopravy) je žádoucí. Přiměřený rozsah
rozvojových ploch, např. ploch bydlení je upraven jinými zásadami ZÚR, kde je požadováno
zdůvodnění demografickými předpoklady. Rovněž umístění zástavby je upraveno řadou kritérií
(návaznost na zastavěná území, respektování dochované struktury krajiny a sídel apod.).
Přiměřenost navrhovaného rozvoje v rámci Libereckého kraje souvisí i s tím, že řada dalších
rozvojových os byla zrušena. Lze akceptovat.

Z7

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
CHKO Jizerské hory.

SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Vymezení:
Nově jsou zařazeny Bílý Potok, Lázně Libverda, Hejnice - centrum osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava centrum osídlení.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory,

b)

zohledňování odůvodněných požadavků v únosných kapacitách na využívání potenciálu území pro šetrné formy
příměstské rekreace:
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci rozvojové oblasti OB7 Liberec,
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,

c)

minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území aktivitami cestovního ruchu
umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména ve stabilizované struktuře středisek
cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách a při upřednostňování ekonomických výhod celoročního
provozu v souladu se zájmy ochrany hodnot území,
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d)

zohlednění dominantního až zásadního vlivu jednodenní návštěvnosti v některých částech oblasti a z toho
plynoucích vysokých požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury:
přiměřeným zlepšením dopravní dostupnosti území a propojením středisek cestovního ruchu, včetně
dopravních vazeb přeshraničních,
přiměřeným rozvojem technické infrastruktury,
soustřeďováním vyšší vybavenosti v souvislostech zajištění potřeb cestovního ruchu zejména
v přilehlých významných centrech osídlení v sousední rozvojové oblasti OB7 Liberec a sousední
specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,

e)

koordinovaný rozvoj dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu území a údržbě krajiny,
výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí a ve smyslu zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci
trvalého obyvatelstva,

Úkoly pro územní plánování:
b)

c)

d)

f)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu při upřednostňování aktivit
celoročního využití:
preferovat kvalitativní rozvoj služeb cestovnímu ruchu před zvyšováním kvantity. Zamezit expanzi
nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících přírodní hodnoty území,
podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda.
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
-

stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a ochranou
dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní zástavby, prostorové souvislosti
s případnou novou zástavbou),

-

vytvářet územní podmínky pro ochranu a využití industriálních a technických památek,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky
a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat společenský, ekonomický a environmentální
potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně oblasti:
-

zlepšovat dopravní dostupnost základen a středisek cestovního ruchu, jejich účelné provázanosti
a vazby na obslužná a nástupní centra s vyšší vybaveností (funkční kooperace obcí a přilehlých center
rozvojové oblasti Liberec a přilehlých center specifické oblasti Frýdlantsko),

-

preferovat ekologické formy dopravy a řešit problematiku dopravy v klidu,

-

vytvářet územní podmínky pro vhodná propojení lyžařských středisek v přiměřené struktuře a kapacitě
lanových dopravních zařízení, sjezdovek a lyžařských běžeckých tratí při zohlednění zónace
odstupňované ochrany přírody a Plánu péče CHKO Jizerské hory,

-

pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet v systému pozic cílových
objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v rámci multifunkčních turistických koridorů,

-

na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Vytvářet územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody a jejich dostatečné kapacity i ve vzdálených
časových horizontech, zejména povrchových zdrojů VD Josefův Důl, VD Souš.

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Jsou proto hodnoceny jako
nové, v některých případech se věcná podstata nemění.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory,
což je základním posláním CHKO. Pro umísťování šetrných forem cestovního ruchu je zdůrazněna
únosná kapacita a respektování ochrany hodnot území. V dopravě se doporučuje přiměřené
zlepšení dopravní dostupnosti a propojení středisek cestovního ruchu. V rámci středisek SOB7a
jsou konkrétní návrhy vymezeny jako VPS a jsou součástí platných nebo jsou upravovány
aktualizací č. 1 a potom jsou vyhodnoceny v této zprávě z hlediska vlivu na životní prostředí ZÚR
(koridory mohou obcházet oblast a vést mimo území SOB7a). Lze předpokládat rovněž zkvalitnění
stávající dopravní infrastruktury, rozvoj veřejné dopravy apod. Soustřeďování vybavenosti
v sousední OB7 a SOB4 lze považovat za vhodné snížení zátěže přímo v rámci CHKO Jizerské
hory, rovněž tak podpora významu Lázní Libverda.
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Řadou úkolů pro územní plánování je deklarována a posilována ochrana krajiny a krajinného rázu.
Propojení lyžařských areálů je podmíněno souladem s Plánem péče CHKO Jizerské hory.
Přednostní využívání stávajících cest v souladu s Plánem péče CHKO je důležitý a účinný prvek
ochrany přírodního prostředí. Celkově lze souhlasit.
Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
KRNAP.

SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
Vymezení:
Nově je zařazena Víchová.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zachování specifických hodnot území KRNAP,

b)

minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území ekonomickými aktivitami,
dominujícími na úrovni cestovního ruchu, umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména ve
stabilizované struktuře středisek cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách a při upřednostňování
ekonomických výhod celoročního provozu v souladu se zájmy ochrany hodnot území,

c)

vyváženě diferencované a úměrné využívání přírodního, sociálního a ekonomického (zejména rekreačního)
potenciálu území:
zohledněním dominantního vlivu sezónní návštěvnosti a jednodenní návštěvnosti v době sezónní,
zejména ve střediscích Harrachov a Rokytnice nad Jizerou a z toho plynoucích vysokých nárazových
požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury,
-

-

koordinovaným rozvojem dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu území
a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí a ve smyslu zajištění pracovních
příležitostí pro stabilizaci trvalého obyvatelstva,
přiměřeným rozvojem kapacit a kvality veřejné infrastruktury, zejména zlepšením dopravní dostupnosti
území v provázanosti rozvoje středisek cestovního ruchu, včetně vazeb přeshraničních,
důsledně respektovat pravidla udržitelného rozvoje, zejména stanovená opatření pro ochranu
výjimečných přírodních a krajinných hodnot území republikového a mezinárodního významu,

d)

přípravu územních podmínek pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, spočívající v citlivém přístupu
k regulaci na tocích, podpoře rozlivu a zadržování vody ve volné krajině a v zabraňování zvyšování povrchového
odtoku,

e)

ochranu vodního režimu v území před jeho nevhodným využíváním (např. nadměrnými a neuváženými nároky
na odběr vody z vodních zdrojů a toků pro zasněžování areálů sjezdového lyžování),

f)

zohlednění zátěží a vlivů souvisejících s polohou specifické oblasti SOB7b Západní Krkonoše v kontaktu
s rozvojovou oblastí republikového významu OB7 Liberec a rozvojovou oblastí Vrchlabí (Královehradecký kraj);
v širších souvislostech zohlednit specifické podmínky sousedního regionu na území Polska:
potenciál a disponibilní kvalita nabízených služeb pro cestovní ruch v konkurenčních areálech,
potenciál, vyplývající z poptávky na zajištění příměstské rekreace a sportovního vyžití (vlivy nárazové
jednodenní návštěvnosti).

Úkoly pro územní plánování:
a)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a ochranou
dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní zástavby, prostorové souvislosti
s případnou novou zástavbou),
respektovat, chránit a vhodně využívat industriální a technické památky v území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.
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b)

Připravovat územní podmínky pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva a zajištění údržby krajiny, rozvoj
dalších odvětví, využívajících přiměřeně potenciál území a respektujících požadavky ochrany hodnot území,
dominující v ochraně přírody:
stabilizovat, zakládat a rozvíjet pouze taková odvětví a aktivity, které budou diferencovaně a harmonicky
v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, ekonomický i přírodní potenciál území
a zvláštnosti jeho různých částí,
územní podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zkvalitnění veřejné infrastruktury (zejména kapacity
vyšší občanské vybavenosti nejen v oblasti cestovního ruchu) rozvíjet prostřednictvím funkční dělby
a kooperace sousedních obcí a center osídlení, přednostně v centrech osídlení Harrachov, Jablonec nad
Jizerou a Rokytnice nad Jizerou.

c)

V mezích zajištění udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu území regulovat záměry na zvyšování zatížení
území cestovním ruchem, novými sportovně rekreačními a ubytovacími kapacitami, zamezit expanzi
nevhodných forem cestovního ruchu a využívání území s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních
hodnot:
vyloučit vymezování nových areálů pro sjezdové lyžování,
záměry rozvoje sjezdového lyžování směrovat do ploch existujících areálů, případné nároky
na vymezování nových ploch v kontextu ploch existujících zvažovat s maximální odpovědností,
upřednostňovat kvalitativní rozvoj středisek cestovního ruchu před pouhým zvyšováním kvantity,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj infrastruktury pro šetrné formy cestovního ruchu,
upřednostňováním záměrů multifunkčního využití sportovně rekreačních areálů a využívání jejich
potenciálu v prodloužených sezónách, nejlépe celoročně, snižovat nároky na nové rozvojové plochy.

d)

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a dopravních a funkčních vazeb obcí
zejména středisek cestovního ruchu:
návrhy dopravních řešení pro zlepšení dopravní dostupnosti území a bezpečné prostupnosti silničních
tras, včetně vazeb přeshraničních, podmiňovat minimalizací negativních environmentálních dopadů
na prostředí,
preferovat rozvoj ekologických forem dopravy,
ve veřejné dopravě podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území,
dopravu „v klidu“ řešit vhodným umisťováním odstavných ploch na hlavních komunikacích, zejména
ve střediscích cestovního ruchu v souvislostech a kapacitách odpovídajících přípustnému rozvoji
sportovně rekreačních aktivit a vyšších obslužných funkcí,
zkvalitňovat napojení železniční dopravou do středisek Harrachov a Rokytnice nad Jizerou a řešit jejich
vzájemné propojení,
hledat řešení přímých nástupů do lyžařských areálů z hlavních silničních tras a přípustným propojením
těchto areálů lyžařskými trasami odlehčovat dopravní zátěže obcí,
vhodně propojovat lyžařská střediska doplněním či úpravou tras lanových dopravních zařízení,
sjezdovek a cest pro lyžaře při zohlednění zónace intenzity ochrany a Plánu péče KRNAP,
pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet v systému pozic cílových
objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v rámci multifunkčních turistických koridorů
„Nová Hřebenovka“ a „Jizera“,
na území KRNAP přednostně využívat potenciál stávajících cest.

e)

Připravovat územní podmínky pro zlepšení technické infrastruktury, preferovat „zelené technologie“ (např.
vytváření autonomních energetických systémů pro zajištění místní spotřeby energie založených na bázi
obnovitelných zdrojů).

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Jsou proto hodnoceny jako
nové, v některých případech se věcná podstata nemění.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území KRNAP, což je základním
posláním národních parků. Je zdůrazněna potřeba kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktury,
což dále rozpracovává koncepce dopravy v podobě vymezení konkrétních koridorů, které jsou
podrobně vyhodnoceny z hlediska vlivu na životní prostředí. Sociální a ekonomické aktivity jsou
podmiňovány zachováním přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj lyžařských areálů,
ale i letní a zimní cykloturistiky, je podmíněn souladem s Plánem péče KRNAP.
Z hlediska udržitelného rozvoje je vhodný rozvoj obnovitelných zdrojů pro místní spotřebu energie.
Limitem v tomto případě může být zejména ochrana krajinného rázu, jehož ochrana je blíže
specifikovaná např. v Plánu péče KRNAP. Celkově lze na úrovni ZÚR souhlasit.
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SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Z9

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů - odstraňování starých ekologických zátěží a nové využití
území bývalého VVP Ralsko.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

odstraňování starých ekologických zátěží z ukončených provozů bývalého vojenského prostoru VVP Ralsko,
těžby a zpracování uranu a stavebních surovin, opuštěných areálů velkokapacitní živočišné výroby,

b)

ochranu nerostných surovin (zejména ložiska palivoenergetických surovin republikového významu),
podzemních zdrojů pitné vody (CHOPAV Severočeská křída),

c)

posílení socioekonomického rozvoje území koordinovaným využíváním jeho potenciálu pro vytváření nových
pracovních příležitostí:
ekologických forem lesnictví, zemědělství,
rozvoj průmyslové výroby a služeb při přednostním novém využití původních areálů (brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu,
ekonomickému rozvoji přiměřené navýšení kvalitní obytné kapacity území pro stabilizaci obyvatelstva,

d)

předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména
umisťováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí
a nevyhovující strukturou veřejného vybavení,

e)

nezbytnost zlepšování dostupnosti všech částí území a posilování jeho vazeb na hlavní centra osídlení,
zejména na metropoli kraje – Liberec,

f)

ochranu přírodních a krajinných hodnot území, zejména EVL, ptačí oblasti, údolních niv toku Ploučnice s jejími
přítoky a kulturních dominant (např. hrad Ralsko).

Vyhodnocení vlivu: Jedním z problémů řešených problémů oblasti je odstraňování starých zátěží
po těžbě a zpracování uranu. Je zmíněno využití upuštěných areálů, rozvoj cestovního ruchu,
dopravních spojení apod, ale současně ochrana přírodních hodnot území. Podmínky a kritéria lze
považovat za vyvážené.
Úkoly pro územní plánování:
c)

Využitím existujících kapacit a návrhem nových rozvojových ploch vytvářet územní podmínky pro revitalizaci
území a povzbuzení socioekonomického rozvoje území a stabilizace jeho obyvatelstva:
koordinovaným využíváním existujících kapacit (včetně brownfields) a návrhem nových rozvojových
ploch pro výrobu a služby občanského vybavení posilovat rozvoj ekonomických aktivit pro vytváření
nových pracovních příležitostí,
rozvíjet ekologické formy lesnictví, zemědělství, využívající potenciál území, například vymezováním
vhodných ploch pro tyto aktivity,
územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s upřednostněním forem
šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch);
obnovit rekreační funkce původních letovisek Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře,
připravovat územní podmínky pro rozvoj vhodných forem cestovního ruchu, využívajících atraktivní,
ale dosud málo známý potenciál území,
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení - rekreace zvyšovat
kapacitu a kvalitu obytné základny území v upřednostnění stabilizujících forem bydlení individuálního
(rodinné domy).

Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je rozpracován v dílčí body. Na úrovni ZÚR se
nejeví jako problematické z hlediska vlivu na životní prostředí. Lze souhlasit.
d)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je rozpracován v dílčí body, ve kterých jsou
uvedeny zejména zásady ochrany urbanistických hodnot a krajinného rázu. Lze doporučit.
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e)

Připravovat územní podmínky pro zajištění dopravní dostupnosti území a dopravních a funkčních vazeb obcí:
zlepšovat dopravní propojení se správním centrem kraje Libercem a jeho hlavní rozvojovou oblastí OB7
Liberec,
zlepšovat dopravní dostupnost jednotlivých sídel v obci Ralsko,
územně podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území veřejnou dopravou, zejména
ve vazbě na Liberec.

Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je přejmenován a rozpracován v dílčí body.
Dopravní napojení na Liberec je řešeno v rámci kapitoly o dopravní infrastruktuře, jsou vymezeny
konkrétní koridory, které jsou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. Při zlepšování
dopravní dostupnosti sídel v rámci správního území Ralsko je třeba respektovat lokality soustavy
NATURA 2000.
f)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy pro denní dojíždění, zejména mezi centry osídlení Mimoň Zákupy - Česká Lípa. Rozvíjet a upřesňovat systém turistických a cyklistických tras, zejména v rámci
multifunkčního turistického koridoru Ploučnice, podél vodních toků a v jejich funkčních nivách využívat potenciál
stávajících cest, nové trasy zde vymezovat jen výjimečně.

Vyhodnocení vlivu: S rozvojem cyklodopravy lze obecně souhlasit. Rizikem mohou být rozsáhlé
a necitlivé zásahy do přírodního prostředí i mimo zvláště chráněná území, např. při vymezování
nových cest v nivách řek a potoků, kdy může docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků.
Vodoteče a nivy jsou na rozdíl od turistických tras definitivně určené přírodními procesy a nelze je
na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit jinde a jinak. Hrozí zde významné kumulativní
a synergické vlivy při zásazích do břehových a nivních biotopů, zánik klidových nerušených úseků
v nivách řek a potoků apod. Nivní a břehové ekosystémy podél vodotečí jsou totiž, podobně jako
turistické koridory, liniového charakteru. Dochází tak k ovlivnění velké části těchto přírodních
prvků. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické poměry, takže podél velkého
množství vodotečí komunikace nebo cesty již vedou. Úkol f) řeší minimalizaci vlivu rozvoje
cyklistických tras.
SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Z10

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z11

Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území
koordinovat se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)
rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména
rekreačního potenciálu oblasti,
b)
koordinovaný rozvoj socioekonomických aktivit:
rozvoj výroby a služeb, zejména při přednostním novém využití původních areálů (brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
zejména ve vztahu polohy města Frýdlant jako nástupního místa do Jizerských hor a kumulace významných
historických památek (např. hrad a zámek Frýdlant), technických památek a industriální architektury,
zohlednění problematiky odloučených lokalit v příhraničních okrajových částech oblasti - předcházení
vzniku
sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména umisťováním sociálně
znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí a nevyhovující strukturou
veřejného vybavení,

Vyhodnocení vlivu: S navrženým rozvojem v oblasti Frýdlantska lze souhlasit. V navržených
formulacích je zdůrazněna trvalá udržitelnost rozvoje a minimalizování vlivu na životní prostředí.
Jedná se např. o přednostní využívání brownfields a tím minimalizování záboru půdy.
d)

zlepšení dopravní dostupnosti území z vnitrozemí ČR, přeshraničních dopravních vazeb a vzájemných vazeb
ve struktuře osídlení oblasti,

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno konkrétními dopravními koridory, které jsou podrobně posouzeny
z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
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e)

omezení ohrožení území povodněmi a negativními vlivy, souvisejícími s těžbou uhlí v sousedním Polsku,

Vyhodnocení vlivu: Protipovodňová opatření řeší samostatná zásada AZÚR, kde je provedeno
i podrobné posouzení vlivu.
f)

posilování vazeb mezi centry osídlení Frýdlant a Liberec a jejich spádovými regiony.

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno konkrétními dopravními koridory, které jsou podrobně posouzeny
z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
Úkoly pro územní plánování:
b)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
-

-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

c)

Územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s upřednostněním forem šetrných
k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch):
zohlednění polohy města Frýdlant jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu; v tomto smyslu
vytvářet územní předpoklady pro umisťování vyšších služeb cestovního ruchu využitelné všemi uživateli
celé oblasti,
rozvíjet další vhodné formy cestovního ruchu, využívající atraktivní potenciál území, opírající se zejména
o využití kumulace významných historických památek na území města Frýdlant (zejména hrad a zámek
Frýdlant) i v přilehlých centrech osídlení s řadou památek technických i památek industriální architektury.

d)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit, zejména v centrech osídlení Frýdlant a Nové
Město pod Smrkem pro zajištění pracovních příležitostí:
posilovat obslužné funkce Frýdlantu, jako přirozeného spádového centra osídlení celé oblasti,
pro zajištění požadavků na stabilizaci nebo restrukturalizaci stávajících a umístění nových ekonomických
aktivit využívat vhodné stávající i rozvojové plochy zajištěné odpovídající dopravní a technickou
infrastrukturou,
navrhovat nové využití bývalých průmyslových a zemědělských areálů (brownfields),
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení - rekreace zvyšovat
kvalitu obytné základny území v upřednostnění stabilizujících forem bydlení individuálního (rodinné
domy);

e)

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména:
zlepšit dostupnost centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR vč. přeshraničních vazeb na Polsko (koridor
silnice I/13, koridor konvenční železniční dopravy ŽD8),
zlepšovat dostupnost Frýdlantu ze všech obcí oblasti, rozvíjet dopravní vazby na centra osídlení uvnitř
oblasti, zejména v koridorech silnic II. a III. tříd,
posílit využívání regionálních železničních tratí optimalizací umístění železničních zastávek a jejich
provázanosti s ostatními druhy dopravy,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec – Frýdlant,
rozvíjet síť turistických, cyklistických lyžařských běžeckých tras v kontextu propojení místních atraktivit na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat síť stávajících cest.

Vyhodnocení vlivu: Většina úkolů vychází z podmínek a kritérií výše, kde je provedeno i hodnocení
vlivu na životní prostředí.
Nově je specifikován úkol rozvíjet síť turistických cest s tím, že na území CHKO je třeba
přednostně využívat síť stávajících cest. Obecně platí, že preferovat síť stávajících cest je třeba
i mimo CHKO. Vliv je podrobně vyhodnocen v příslušné kapitole o vymezení multifunkčních
koridorů. Doporučuje se doplnit: „Přednostně využívat stávající síť cest, zejména podél vodotečí
a v jejich funkčních nivách.“
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SOB5 Specifická oblast Český ráj - jih
Z14

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český ráj jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací zatížení
území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem rekreace
před kvantitou.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj) se zájmy na využívání území pro rekreaci a
cestovní ruch – diferencované, úměrné a vyvážené využívání přírodního, lidského, ekonomického potenciálu
oblasti:
ochrana významných přírodních a kulturních hodnot území,
regulovaný rozvoj ekonomických aktivit (zejména cestovního ruchu) v souladu s podmínkami CHKO
Český ráj,
stabilizace obyvatelstva pro údržbu krajiny,

b)

zohlednění vlivů na území oblasti na rozhraní tří krajů:
snadná dostupnost atraktivní oblasti z významných center osídlení po R10, R35 a I/35 (Praha, Mladá
Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Jičín) a z toho plynoucí dominantní až zásadní vliv
jednodenní návštěvnosti a vysoké požadavky na veřejnou infrastrukturu,
vymezení Geoparku Český ráj.

Úkoly pro územní plánování:
b)

Zajistit ochranu významných hodnot území návrhem jejich optimálního využívání. Věnovat zvláštní péči
dochovaným souborům lidové architektury.

c)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:

d)

-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

Zlepšovat dopravní vazby na obslužné a nástupní centrum Turnov s vyšší vybaveností. Vytvářet územní
podmínky pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a řešit problematiku dopravy v klidu.

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou v některých případech pouze přeformulovány.
Nově je kladem důraz na ochranu životního prostředí a minimalizaci vlivů navržených
hospodářských aktivit. Určitou nejistotou z hlediska konkrétních zásahů do přírodního prostředí je
vymezení Geoparku Český ráj. S ohledem na to, že se jedná spíše o marketingový produkt
bez konkrétních závazných prvků, které by mohly mít vliv na životní prostředí, nejsou další
ochranné podmínky do textu AZÚR navrhovány a předpokládá se, že případná realizace geoparku
musí být v souladu s Plánem péče CHKO.
Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti
povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových
opatření technického charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů
na stabilitu ekosystémů.
Území celého Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Zohlednit zvláště chráněná území a lokality EVL při návrhu protipovodňových opatření, opatření technického charakteru
v těchto územích neumisťovat do relativně nedotčených říčních a potočních údolí s přírodně anebo krajinářsky a
esteticky cennými partiemi.
Respektovat limity ochrany přírody a krajiny.
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a)

b)

c)

Důsledně upřednostňovat protipovodňová opatření přírodě blízká s minimálním vlivem na přírodní prostředí
a dobrý hydromorfologický stav vodotečí. Respektovat přírodní hodnoty území, protipovodňová opatření
technického charakteru pokud možno neumísťovat v přírodě blízkých částech zvláště chráněných území
a evropsky významných lokalit a v dalších relativně nedotčených říčních a potočních údolích s přírodně anebo
krajinářsky a esteticky cennými partiemi. Zachovat celistvost vodních ekosystémů, vyloučit zásahy měnící
charakter úseků s dochovaným přírodním korytem.
Konkrétní opatření posuzovat z hlediska efektu (účelnosti) a nákladů vůči možným škodám, ohrožení osob
a majetku, prokázat veřejný zájem při významnějším ovlivnění přírodního prostředí navrženými
protipovodňovými opatřeními.
Při územně plánovací činnosti zohlednit oblasti s významným povodňovým rizikem a zastavěná území
nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi mimo tyto oblasti, využívat výstupů z map
povodňového ohrožení a povodňového rizika a dalších podkladů pro stanovení využití území.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Bránit Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat
a ve zdůvodněných případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných
objektů, přehodnotit urbanistické záměry v těchto územích.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
b)
Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především formou revitalizací toků a
mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem vhodných krajinných a technických úprav
území zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat
revitalizaci nevhodně upravených toků jako součást protipovodňové ochrany.
b)
Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem
revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech jako součást protipovodňové
ochrany, návrhem vhodných krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového
odtoku vod (zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.
c)
V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků ve
volné krajině.
d)
Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová opatření na tocích ve
zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter
úseků s dochovaným přírodním korytem.
e)
Prioritně řešit protipovodňovou ochranu zejména v nejkritičtějších částech inundací vodních toků: Ploučnice,
Svitávky, Smědé, Lužické Nisy, Jizery.
f)
Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve vzájemných
návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci.
d)
Vytvářet územní podmínky pro adekvátní protipovodňovou ochranu zastavěných území a významných provozů.
V rámci technických protipovodňových opatření vedoucích ke zvyšování ochrany sídel před povodněmi
vymezovat a chránit plochy vhodné pro vybudování suchých vodních nádrží - poldrů.
e)
Vymezovat plochy a koridory pro stavby a opatření protipovodňové ochrany území, jejichž lokalizace vyplyne
z Plánů dílčích povodí a dalších dokumentů.
f)
Nenavrhovat taková opatření, která by mohla podstatně zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci a zhoršit
migrační prostupnost vodních toků.
g)
Prioritně řešit ochranu území proti povodním pro oblasti s významnými povodňovými riziky na vodních tocích:
Ploučnice, Panenský potok, Svitavka, Šporka, Lužická Nisa, Smědá, Jizera, Jizerka, Kamenice, Mohelka,
Oleška. Koordinovat opatření protipovodňové ochrany území v širších souvislostech.

Vyhodnocení vlivu: K ovlivnění může docházet 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 posuzované 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. Kritéria a úkoly jsou navrženy vyváženě tak, aby současně
s protipovodňovou ochranou byly chráněny zájmy ochrany přírody a krajiny.
Určitou nejistotu přináší úkol e), který požaduje vymezovat plochy a koridory pro stavby z Plánu
dílčích povodí a dalších dokumentů. Záměry, které by eventuálně byly uvedeny v Plánu dílčích
povodí nebo dalších dokumentech musí splňovat kritéria a podmínky uvedené k této zásadě.
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Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Vymezení:
Potenciálně vhodná území LK pro rozvoj obnovitelných zdrojů energií, viz schéma AZÚR.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Při využívání potenciálu biomasy respektovat pravidla:
odpovědně posuzovat vymezování ploch pro pěstování biomasy a energetických rostlin v souladu s ochranou
přírody a krajiny (viz. kap. E. Koncepce ochrany přírodních hodnot - krajina),
při pěstování energetických plodin nepřipustit degradaci zemědělské půdy.
b)
Využití vodní energie (nad rámec stávající situace) považovat z důvodu ochrany přírody a možností vodních
toků za velmi omezené.
c)

Při umisťování vysokých větrných elektráren (VVE) tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35m zohlednit:
požadavky na ochranu krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot území,
migrační trasy živočichů, významné tahové cesty ptáků a výskyt netopýrů,
dopravní a technickou infrastrukturu,
vlivy na veřejné zdraví, umisťovat VVE mimo sídla (obydlená území) a v dostatečném odstupu od nich,
relativní vyvážení třech pilířů udržitelného rozvoje území tzn. dopady jejich výstavby na hodnoty území
posuzovat v kontextu ekonomických přínosů a vlivů stavby na místní komunity dotčených obcí.

Při umisťování VVE zohlednit území nevhodná, spíše nevhodná a podmíněně vhodná pro umisťování VVE zobrazená
ve schéma „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných elektráren“, vymezená
zejména na základě ochrany krajiny, přírodních a kulturních hodnot:
do území nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry jen zcela výjimečně, zvláště
odůvodněné, s řešením přizpůsobeným zvýšené ochraně přírodních a kulturních hodnot území
a akceptovatelným obcemi dotčenými vizuálním kontaktem s VVE, Libereckým krajem,
do území spíše nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry ojediněle, dostatečně
odůvodněné, s řešením přizpůsobeným ochraně přírodních a kulturních hodnot území a akceptovatelným
obcemi dotčenými vizuálním kontaktem,
v územích podmíněně vhodných pro umisťování VVE dále primárně prověřovat a připouštět tyto záměry
v souladu s udržitelným rozvojem území.

Vyhodnocení vlivu: Na úrovni ZÚR – potenciálně (ne)vhodných ploch pro umístění VVE - není
možné konkrétně hodnotit vliv vysokých větrných elektráren na životní prostředí a veřejné zdraví.
Lze obecně vymezit hlavní potenciální vlivy, které jsou při projektování VVE nejvýznamnější.
Jedná se zejména o ovlivnění krajinného rázu vysokou, zdaleka viditelnou stavbou. Dochází
zejména k ovlivnění krajinné scény, měřítka a vztahů v krajině. Míra vlivů závisí na hodnotách
krajinného rázu konkrétního území, které souvisí se znaky krajinného rázu přírodní, kulturní a
historické charakteristiky. Podstatný je dosah ovlivnění související s výškou VVE, počtem VVE,
umístěním a morfologickými poměry v území, včetně charakteru vegetace.
Dalším vlivem, který je třeba téměř vždy řešit při výstavbě VVE, je vliv na avifaunu. K ovlivnění
může docházet přímým zásahem do hnízdního biotopu, ovlivnění hnízdního biotopu hlukem
a zejména vlivem kolizí s točícím se rotorem VVE. Míra vlivu je závislá na tom, jaké druhy mohou
být ovlivněny a v jakém počtu. Nezbytným podkladem pro zhodnocení vlivu na avifaunu je
dlouhodobý (alespoň) roční průzkum konkrétní lokality, který kromě hnízdních a pobytových vazeb
sleduje migraci v průběhu roku.
Limitem při umísťování VVE bývá i vliv hluku na venkovní chráněné prostory staveb. Pohybem
rotoru vzniká hluk, který se vzdáleností klesá. Pro splnění hlukové limitu bývá třeba zachovat
odstup alespoň cca 500 m. Vliv je třeba specifikovat výpočetním modelem, protože hlukovou
situaci ovlivňuje řada faktorů, zejména akustický výkon konkrétního typu VVE, počet VVE
v dosahu, morfologické poměry apod.
Další vlivy VVE bývají méně časté nebo významné. Lze je hodnotit na úrovni konkrétního
územního vymezení.
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AZÚR navrhuje rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování VVE, metodika a kritéria jsou
podrobně popsána v Odůvodnění AZÚR. Vychází se ze souvisejících koncepčních dokumentů,
prací hodnotících a posuzujících krajinný ráz na území kraje, popř. dílčích oblastí, z Metodického
návodu k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany
přírody a krajiny (Věstník MŽP, 2009) atd. Rozdělení území kraje z hlediska potenciálního využití
pro umístění VVE zohledňuje velké množství limitů využití území a hodnot životního prostředí.
Kritéria pro ne/možnost umístění VVE jsou nastavena tak, že výše uvedené vlivy dosti podstatně
omezují, resp. významnou část území principiálně chrání. Vymezení území kraje dle vhodnosti
umísťování větrných elektráren a stanovení zásady upravující kritéria, podmínky a úkoly
při umísťování VVE představují dobrý nástroj pro minimalizaci vlivu VVE na životní prostředí
veřejné zdraví a vytváří vhodné předpoklady pro rozvoj tohoto zdroje energie tak, aby bylo možné
vyloučit významné negativní ovlivnění.
S ohledem na to lze se stanovením kritérií, podmínek a úkolů pro umísťování VVE souhlasit.
d)

Při využívání potenciálu sluneční energie respektovat pravidla:
zohlednit obecné požadavky na ochranu krajinného rázu, zemědělského půdního fondu.

Vyhodnocení vlivu: Rozvoj solárních elektráren může mít podstatný vliv i na přírodní hodnoty
a biodiverzitu. V souvislosti s rozvojem solárních elektráren okolo roku 2010 jsou známé příklady
významného ovlivnění přírodního prostředí, např. na území bývalých vojenských cvičišť, která byla
evidována jako ostatní plochy, přestože se fakticky jednalo o kulturní stepi s řadou významných
chráněných druhů. S kritériem lze souhlasit, doporučuje se doplnit: „….přírodních ekosystémů
a biodiverzity“.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro využití potenciálu biomasy.
b)
Podporovat rozvoj využití geotermální energie.
c)
Využívat výrobu energií ze spalovny odpadů v Liberci.
c)
Vytvářet územní podmínky pro využití energií ze spalovny odpadů v Liberci.
d)
Výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren odpovědně posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny,
životnímu prostředí a krajinnému rázu,
d)

Vytvářet územní podmínky pro umisťování větrných a fotovoltaických elektráren s ohledem na konkrétní
urbanistické, územně technické a klimatické podmínky. V případě zájmu konkrétních investorů v územních
plánech prověřovat a zpřesňovat území potenciálně vhodná pro umisťování VVE (viz schéma).

Vyhodnocení vlivu: Změny jsou formální, bez vlivu na životní prostředí.
Z35

Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené
na maximálním třídění a recyklaci odpadů a umožňující racionální využití stávajících
kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny Liberec.

Vyhodnocení vlivu: Dochází ke změně požadované úrovně 0 % pro omezení skládkování
spalitelných odpadů na „minimální úroveň“. Formulační změnou se ustupuje od jednoznačně
definovaného ambiciózního cíle a existuje riziko širší interpretace. Na druhou stranu se získává
tímto prostor na efektivnější využití prostředků (regulace nadměrných přepravních vzdáleností),
ale i pro ochranu dalších složek životního prostředí, které jsou dopravou ovlivňovány (hluk a emise
z dopravy). S úpravou lze souhlasit, bylo by vhodné ovšem v praxi případy nedodržování úkolu
evidovat a odůvodnit, popř. specifikovat „minimální úroveň“.
Z37

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.

Vyhodnocení vlivu: K faktickým změnám prakticky nedochází, mění se pořadí textů. S tím lze
souhlasit. Vhodné by bylo podmínit ještě výjimečné umísťování uvedených technických prvků
potřebou zajistit (zachovat) funkčnost ÚSES, popř. výběrem řešení s nejmenším vlivem.
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Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.

Vyhodnocení vlivu: Je doplněn úkol pro územní plánování : „Při vymezování koridorů a ploch
dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování zastavěných území, vytvářet podmínky
pro migraci volně žijících živočichů.“ Jde o potřebný a pozitivní prvek pro zajištění migrační
prostupnosti území.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny.

Vyhodnocení vlivu: Zásada je doplněna o zdůraznění respektování zájmů ochrany vod při těžbě.
Zpřesnění zásady je pro ochranu vod pozitivní.
Z48

Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště
minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél vodních
toků, nepovolovat nevhodné morfologické úpravy,
c)
Vytvářet dostatečné územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zejména povrchových zdrojů VD
Josefův Důl, VD Souš.

Vyhodnocení vlivu: Původně definovaný úkol pro územní plánování je dostatečně definován
v zásadě Z29 (protipovodňová ochrana území) kam spíše patří.
Zdůraznění územní ochrany VD Josefův Důl a VD Souš je pozitivní pro ochranu vod.
Z49

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje,
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní
podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu, kongresové
a poznávací turistiky na území kraje.

Vyhodnocení vlivu: Nově je zpřesněna ochrana kulturního dědictví zdůrazněním potřeby vhodného
prostorového uspořádání území. Tento prvek historického kulturního dědictví je ohrožen zejména
živelným rozvojem zastavěného území a zánikem historicky daných struktur nezastavěné krajiny,
ale i sídelních struktur a jejich krajinného rámce. Jedná se o aktuální rozšířený problém. Doplnění
úkolu pro územní plánování je významné a pozitivní.
Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.

Vyhodnocení vlivu: Zásada zajišťující propojení mezi vybranými centry je z velké části realizována
rozvojem dopravní infrastruktury, což je řešeno vymezením konkrétních koridorů v režimu veřejně
prospěšných staveb. Konkrétní koridory jsou posouzeny v předcházející části této kapitoly
dokumentace SEA. V případě FK 16 je navrhován koridor pro komunikaci D24A. Zkrácení doby
přepravy pro FK 17 mají zajišťovat dopravní koridory D08B, D09, D09D a železniční koridor
ŽD8_D27. Zlepšení propojení F18 řeší železniční koridor D31 a pro siliční dopravu je navrhováno
chránit území pro možnost potenciálního využití formou územní rezervy. Nová dopravní propojení
center FK 19 přímo navrhována nejsou.
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Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru.

soudržnosti

Vyhodnocení vlivu:
Městský prostor
Do městského prostoru jsou nově zařazeny Lučany a Harrachov. Tato skutečnost může vytvářet
předpoklady pro zvyšování tlaku rozšiřování zastavitelného území. Oproti venkovskému prostoru
není v městském prostoru takový důraz kladen na péči o krajinu, což s ohledem na umístění
uvedených sídel v národním parku, resp. v CHKO (z části) méně vystihuje potřeby tohoto území.
V městském prostoru je např. uváděn aktivní rozvoj center osídlení. Na druhou stranu
i pro městský prostor jsou kritéria a podmínky pro rozhodování, který by měly ochranu
deklarovaných hodnot území zajistit. Zásadu lze akceptovat.
Doplněné úkoly pro územní plánování zdůrazňují potřebu zachování ekonomické různorodosti
a posílení atraktivity městských prostorů, což může znamenat aktivity, které mohou zvyšovat zátěž
pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Nicméně pro zajištění standardů životního prostředí existuje
dostatečný komplex legislativních nástrojů. V AZÚR jsou posilovány i úkoly, které mají řešit
aktuální problémy rozvoje a současně ochrany životního prostředí, jako je omezení srůstání sídel
a přednostní využívání opuštěných zastavěných ploch před záborem ZPF. Je zdůrazněna
i ochrana přírodního prostředí.
Venkovský prostor
Vhodné je zdůraznění potřeby ochrany ZPF, a požadavek na ochranu ekologické stability
a druhové rozmanitosti krajiny.
Nové úkoly pro územní plánování posilují zejména sociální a ekonomický pilíř venkova. Požadavek
na efektivní dopravní propojení s městskými prostory je řešen konkrétně vymezením koridorů
dopravních staveb, které jsou v příslušné části posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí.
Ochrana přírodních hodnot jako jedna z priorit venkovského prostředí je uvedena v několika
bodech.
Z55

Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje,
podporovat v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky
významné rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových oblastí
a rozvojových os.

Vyhodnocení vlivu: Je zdůrazněna potřeba prostorově odděleného rozvoje ploch bydlení a ploch
pro ekonomické aktivity. Jedná se o vhodné doplnění, jehož dodržování bude mít pozitivní vliv
na minimalizaci problémů a vlivů na veřejné zdraví.
Je zdůrazněna potřeba intenzivnějšího a efektivnějšího využívání již zastavěných území před
expanzí do volné krajiny. Velmi důležitý úkol, který reaguje na jeden z nejvýznamnějších problémů
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Jsou uvedena kritéria pro plánování rozsahu rozvojových ploch sídel. Velmi vhodné doplnění, které
opět reaguje na současný problém při navrhování územních plánů, kdy plošné požadavky
na rozvoj mohou i násobně zvětšovat prostor zastavěného území a nezohledňují například
demografické trendy apod.
Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

Vyhodnocení vlivu: Je doplněna konkrétní specifikace prvků zájmu ochrany přírody, jejichž
existenci je třeba při rozvoji cestovního ruchu respektovat, což je pro ochranu uvedených prvků,
ale i omezení střetů různých zájmů žádoucí.
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Zdůraznění potřeby vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v SOB3
a SOB4 posiluje zejména ekonomický pilíř oblasti. Lze souhlasit. Rizika pro ovlivnění životního
prostředí by měla být zajištěna výše uvedeným kritériem této zásady, dalšími zásadami ZÚR
a legislativou. Definování zásady hodnotíme jako vyvážené.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.

Vyhodnocení vlivu: Je doplněn úkol pro územní plánování, kterým je vytvářet územní podmínky
pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního ruchu mezi obcemi i přes hranice
(např. propojení lyžařských sjezdařských areálů, singletrack aj.) v souladu s plány péče zvláště
chráněných území. Je tak zajištěna i ochrana území, kde lze na území Libereckého kraje uváděný
rozvoj očekávat v největším rozsahu a potenciálně s největším vlivem.
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
K úpravám dochází u těchto MTK
Kód
D40A

Název MTK

D42A

Koridor Lužická Nisa, Hrádek n.N. - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.
Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické a
Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.
Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.

D73

Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

D42

Vyhodnocení vlivu: Multifunkční turistické koridory nejsou již definovány jako koridory dopravní
infrastruktury, které mají konkrétní územní vymezení a konkrétní šířku, ale jedná se o ideové
směry, které se svým charakterem blíží spíše rozvojovým osám. Proto vyhodnocení vlivu
na životní prostředí na úrovni ZÚR není provedeno jednotlivě pro jednotlivé schématicky
znázorněné směry, ale je zaměřeno celkově na možná rizika pro konkrétní návrhy a posuzuje
obecně kritéria a podmínky pro uplatňování zásady.
Navržená kritéria pro rozhodování posilují zajištění ochrany přírody zejména ve zvláště
chráněných územích. Rizikem mohou být rozsáhlé a necitlivé zásahy do přírodního prostředí
i mimo zvláště chráněná území, např. při vymezování nových cest v nivách řek a potoků, kdy může
docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků. Vodoteče a nivy jsou na rozdíl od turistických tras
definitivně určené přírodními procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit
jinde. Hrozí zde významné kumulativní a synergické vlivy, jako je plošných zánik klidových
nerušených úseků v nivách řek a potoků, protože nivní ekosystémy jsou podobně jako turistické
koridory liniového charakteru (tedy plošně omezeného rozsahu), ale hrozí i přímé poškozování
zachovalého přírodního prostředí. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické
poměry, takže podél velkého množství řek komunikace nebo cesty již vedou. Další prohlubování
tohoto trendu je třeba minimalizovat a hledat jiná řešení. K tomu by mělo přispět kritérium d), které
umísťování nových tras obecně upravuje.
Z67

Ochranu krajinného rázu realizovat diferencovaně.

Vyhodnocení vlivu: Původní formulace zásady reagovala na nutnost diferencovaného přístupu
k ochraně krajinného rázu různými intenzitami v rámci vymezených krajinných typů. Tato zásada
se po vyhodnocení její účinnosti a praktické využitelnosti vypouští ze ZÚR, protože je prostředky
a nástroji územního plánování problematicky realizovatelná při stanovení koncepce krajiny
a ochrany jejích hodnot. Způsoby a intenzity ochrany krajinného rázu jsou upravené v zásadách
Z64-Z66 (v AZÚR se nemění). Vypuštění je s ohledem na uvedené důvody akceptovatelné.
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Přeshraniční vlivy
Na základě posouzení navrhovaných změn AZÚR byly vytipovány konkrétní koridory, které by
s ohledem na územní lokalizaci mohly působit přeshraniční vlivy. Byly vyloučeny plochy územních
rezerv, které neumožňují konkrétní využití území, ale mají vymezené území chránit pro případné
využití v budoucnu.
Koridory VPS s potenciálním přeshraničním vlivem
Kód

Název

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

ŽD8_D27

úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace
multifunkční turistické koridory

U všech uvedených koridorů, které zasahují k hranicím ČR lze vliv AZÚR vyloučit. Koridory jsou
navrženy již ve stávajících platných ZÚR. Posuzovaná aktualizace přináší v některých případech
pouze změnu označení např. ŽD8_D27, popř. úpravy umístění dílčích úseků ve vnitrozemí, které
nemohou představovat změnu vlivu na životní prostředí.
K hranicím ČR zasahují některé multifunkční turistické koridory. V AZÚR multifunkční turistické
koridory již nejsou veřejně prospěšnými stavbami a nepředstavují konkrétní koridor s konkrétní
šířkou. Jedná se o ideové směry rozvoje turistiky. Z toho vyplývá, že vliv na konkrétní území není
možné konkrétně hodnotit. Platí rovněž, že případný vliv bude převážně místní. V případě,
že nebude existovat v zahraničí návaznost, přeshraniční vliv lze prakticky vyloučit.
Plochy pro větrné elektrárny
K hranicím s Polskem zasahují, v prostoru Hrádku nad Nisou, u Kunratic (u Frýdlantu), v Andělce,
v Habarticích, v pásu Bulovka – Dolní Oldříš a v pásu Dolní Řasnice – Horní Řasnice –
Jindřichovice p.S., plochy potenciálně vhodné pro umístění VVE. Některé plochy jsou již využité
nebo částečně využité (Andělka, Dolní Řasnice, Lysý vrch). Na těchto plochách je možné
při splnění dalších kritérií viz zásada Z31 vymezovat (na úrovni územních plánů) využití pro VVE.
Přeshraniční vliv nelze v těchto příhraničních oblastech vyloučit v Polsku a v Německu. Je možné
očekávat vliv na ptáky a netopýry a na krajinný ráz. Míru vlivu na faunu je možné hodnotit až
na úrovni konkrétně vymezených ploch, resp. umístění vlastních VVE. Nezbytným podkladem je
celoroční průzkum. Rovněž vliv na krajinný ráz lze hodnotit pro konkrétní projektové zadání. Kromě
projevu VVE v krajinně je velikost vlivu závislá na vzdálenosti a hodnotách krajinného rázu
ovlivňovaného území. Krajinný prostor v okolí města Bogatynia, na které navazují některé
z uváděných potenciálně vhodných ploch pro umístění VVE, je poměrně výrazně ovlivněn
povrchovou těžbou uhlí. Prostor Trojmezí je na polské i německé straně VVE ovlivněn. VVE jsou
tam poměrně běžnou součástí krajiny. Vytvoření územních předpokladů pro doplnění dalších VVE
na hranicích s ČR dle navrhovaných kritérií by nadměrné ovlivnění znamenat nemělo.
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Posouzení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí
Kumulativní a synergický vliv navrhovaných a upravovaných koridorů AZÚR
Kumulativní a synergické vlivy AZÚR byly hodnoceny způsobem odpovídajícím podrobnosti
posuzované koncepce. V případě záborů ZPF a PUPFL byl proveden součet dílčích záborů
jednotlivých záměrů, viz podrobně odůvodnění AZÚR. Změna povrchového odtoku vychází
z odhadu změny velikosti zpevněných ploch a změny součinitele odtoku na zpevněných
a nezpevněných plochách. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na přírodní prostředí
vychází ze zjištění u jednotlivých záměrů. Je uvažován typ ovlivnění, zasažený prvek přírodního
prostředí, rozsah dílčích ovlivnění a vzdálenost jednotlivých vlivů. V případě krajinného rázu je
možnost kumulativního ovlivnění řešena zohledňováním typu ovlivnění, dosahu vlivu a lokalizací
vlivu jednotlivých záměrů. Kumulativní vlivy na složky životního prostředí s nejvýznamnějším
přímým vlivem na veřejné zdraví (záměrů AZÚR), tj. vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, jsou
řešeny odborným odhadem, zejména na základě prostorových souvislostí. Byla sledována
vzájemná poloha jednotlivých záměrů, přičemž bylo sledováno, zda může docházet
ke kumulativnímu a synergickému působení více záměrů. Zároveň bylo sledováno umístění
potenciálně ovlivněných území ve vztahu k záměrům, tj. většinou obydlená území. Územní rezervy
nejsou zahrnuty do hodnocení kumulativních a synergických vlivů.
Půdy
K záboru ZPF a PUPFL dojde realizací dopravních staveb ve vymezených koridorech dopravní
infrastruktury. V Odůvodnění AZÚR je zábor půd pro jednotlivé záměry kvantifikován. Celkově se
předpokládá kumulativní zábor cca 250 ha území, z toho 200 ha ZPF (80 ha I.+II. třídy ochrany),
10 ha PUPFL a 40 ha ostatních ploch. Pro zábory půdy nejsou k dispozici kritéria významného
negativního ovlivnění, velikost plochy záboru tak lze jen obtížně hodnotit z hlediska
akceptovatelnosti. V rámci definování tříd ochrany jsou uvedena omezení pro odnímání ze ZPF.
Zábory, které budou realizovány uplatňováním dalších územně nespecifikovaných zásad AZÚR,
budou specifikovány na úrovni územních plánů, v této fázi nelze kvantifikovat.
Vody
Vymezené záměry silniční infrastruktury budou znamenat zpevnění povrchu a zvýšení
povrchového odtoku. Oproti platným ZÚR se navrhuje prodloužení silniční infrastruktury
o cca 19 km. V důsledku zvýšení součinitele odtoku na zpevněných plochách silniční infrastruktury
se zvýší kumulativní vliv na povrchový odtok z území uplatněním AZÚR o cca 4,3 l/s. Opatření
na případnou minimalizaci povrchového odtoku, popř. zpomalení povrchového odtoku budou
součástí projektových řešení. AZÚR minimalizaci povrchového odtoku požaduje. Vlivy na vody
v důsledku terénních úprav při realizaci dopravní a technické infrastruktury nelze na úrovni ZÚR
kvantifikovat. Kvalitativní ovlivnění lze očekávat zejména v souvislosti se zimní údržbou vozovek
(znečištění chloridy). Vliv nelze specifikovat, protože nejsou známé konkrétní recipienty
pro odvádění dešťových vod z komunikací. S ohledem na ovlivnění různých vodotečí různými
záměry lze vyloučit riziko synergického působení. V důsledku ředění srážkových vod přitékajících
do vodotečí naopak koncentrace chloridů spíše klesají. Problémy mohou nastávat na velmi malých
vodotečích, kdy může být malý rozdíl ve velikosti přítoku z komunikace a průtoku ve vodoteči.
Celkově je vliv na vody hodnocen jako mírný negativní.
Přírodní prostředí
Pro jednotlivé záměry v řešeném území kraje byly specifikovány potenciální zásahy do přírodního
prostředí. AZÚR navrhuje pouze dílčí doplnění technické a dopravní infrastruktury.
K nejvýznamnějšímu ovlivnění může potenciálně docházet u dopravních staveb. Ve sledovaných
případech nebyly zjištěny podstatné vlivy na zvláště chráněná území. Střety s ÚSES představují
především křížení biokoridorů a dopravních staveb, které lze úspěšně minimalizovat vhodným
technickým řešením. Z významných krajinných prvků bude v menší míře ovlivněn liniovým
záborem les. Vliv na toky a údolní nivy lze předpokládat malý, v jednotlivých případech dochází
k příčným křížením, kumulativní nebo synergické ovlivnění lze vyloučit.
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V rámci údolí toků (podél vodotečí) jsou ve větší míře navrhovány pouze optimalizace železničních
tratí, jejichž projektová řešení se musí složitějším morfologickým poměrům přizpůsobit. Ochrana
niv a toků je zdůrazněna zásadou Z29. Navrhované koridory silniční infrastruktury většinou
nezasahují části území s výraznějším přírodním potenciálem. Převažujícím potenciálně dotčeným
biotopem jsou kulturní louky, případně pole. Výskyt zvláště chráněných druhů není na úrovni ZÚR
podrobně známý, ovšem na základě charakteru biotopů zasahujících do koridorů lze významné
ovlivnění považovat za málo pravděpodobné. Negativní vliv na přírodní prostředí bude lokální,
nelze ho vyloučit na několika místech kraje. Rovněž kumulativní negativní vliv na přírodní prostředí
a biodiverzitu se nepředpokládá.
Na některých místech dochází ke křížení navrhovaných koridorů dopravní infrastruktury
s migračními koridory savců. K tomuto střetu dochází často již v současnosti, vliv upravené trasy
se potom mění jen částečně. U nových staveb je navíc možnost technickými opatřeními vlivy
migračních barier snížit. Konkrétní záměry AZÚR (VPS) nebudou mít podstatný negativní
kumulativní vliv na migrační prostupnost území. Riziko omezení migrační prostupnosti může být
obecně významné zejména v kumulaci více záměrů, resp. v důsledku celkové urbanizace území.
Navrhované dopravní koridory AZÚR nepředstavují významné negativní ovlivnění migrační
prostupnosti území.
Větším rizikem pro významné omezení prostupnosti krajiny je nekoordinovaný rozvoj zástavby,
která je zejména pro velké savce obtížně překonatelná. Konkrétní zastavitelné plochy a jejich
funkci řeší navazující úroveň územních plánů obcí. AZÚR řeší zajištění migrační prostupnosti
území v zásadě Z42.
Krajinný ráz
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je do značné míry odhad vycházející z charakteru
předpokládaného zásahu a hodnot krajinného rázu. V případě posuzování jednotlivých koridorů byl
vliv komentován v případě, že AZÚR může znamenat změnu velikosti vlivu oproti stávajícímu
platnému dokumentu. Takovýmto příkladem je např. koridor D09D (severní část), který snižuje vliv
stávajícího platného řešení na panorama a krajinný rámec zámku Frýdlant. Většina navrhovaných
koridorů dopravní infrastruktury řeší obchvaty obcí nebo menších měst silnicemi I. a II. třídy.
Většinou bude dotčeno bezlesí v bezprostředním okolí stávajících sídel. Vliv lze předpokládat
akceptovatelný. Rozsahem největší zásah do lesního prostředí CHKO Lužické hory představuje
koridor elektrického vedení E25_8C. I v tomto případě je vliv hodnocen jako předběžně
akceptovatelný, v závislosti na konkrétním projektovém posuzování je třeba volit způsob
provedení.
Kumulativní a synergické působení navrhovaných koridorů se nepředpokládá. Jedná se o drobné
stavby v různých částech kraje, zpravidla s lokálním vlivem na krajinný ráz.
Ovzduší, hluková situace, veřejné zdraví
Veřejné zdraví může být v případě konkrétně územně vymezených změn AZÚR ovlivňováno
zejména dopravními stavbami. Doplňované dopravní stavby jsou většinou drobnějšího charakteru,
jsou to úpravy kratších úseků nebo obchvaty obcí. Celkově platí, že dojde k přesunu dopravy
z center obcí na jejich okraje, kde je menší koncentrace obyvatel. Většinou jsou nové trasy
navrhovány zcela mimo obytná území. V blízkosti nových tras se nacházejí většinou pouze
jednotlivé (hlukově) chráněné objekty, popř. vedou koridory zcela mimo zástavbu. Pokles intenzit
dopravy a snížení hluku v centrálních částech obcí bude závislý na velikosti cílové dopravy
konkrétních sídel. Čím menší bude zůstatková doprava v centrech obcí, tím větší snížení hluku lze
očekávat. Hluk působí v bezprostředním okolí zdroje hluku, v dosahu desítek až stovek metrů.
Kumulativní vliv dopravních koridorů v různých částech kraje lze vyloučit. Případný souběh
koridorů AZÚR v nových trasách se nenavrhuje, synergické působení hluku lze vyloučit.
Spolupůsobení více zdrojů hluku má logaritmickou závislost (hladiny hluku dílčích zdrojů se
nesčítají nebo nenásobí).
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V závislosti na snížení dopravy v centru obcí se sníží znečištění ovzduší z dopravy. Relativní
změna (zlepšení) kvality ovzduší bude závislá na pozaďovém znečištění obcí. Naopak k navýšení
znečištění z dopravy dojde podél nových tras, které vedou výrazně méně obydleným územím.
K celkovému kumulativnímu zvýšení emisí z dopravy a následně plošnému zhoršení nedojde.
Dopravní koridory nejsou primárním zdrojem dopravy, ale prostředkem spojení. Celkové emise
z dopravy se pravděpodobně podstatně nezmění. Nové trasy zvýší plynulost dopravy, čímž se
sníží emise, může dojít částečně i k optimalizaci (zkrácení) přepravních vzdáleností. Na druhou
stranu se zvýší atraktivita dopravního spojení, čímž se mohou dopravní intenzity částečně zvýšit
(zvýšení by nemělo přesáhnout míru předpokládaného vývoje intenzit dopravy dle ŘSD ČR).
K omezení silniční dopravy by naopak měly přispět navrhované úpravy železnic.
Vliv na veřejné zdraví nelze bez znalosti konkrétních změn kvality ovzduší a hlukové situace
specifikovat z hlediska velikosti. Jak je zřejmé z předpokladů ovlivnění hluku a ovzduší, měl by být
vliv celkově spíše pozitivní nebo nevýznamně pozitivní. Kumulativní a synergické vlivy na veřejné
zdraví se nepředpokládají.
Vlivy na další složky životního prostředí, včetně vlivů kumulativních a synergických, byly na úrovni
ZÚR vyhodnoceny jako malé až žádné. Při realizaci koridorů technické a dopravní infrastruktury
lze očekávat malý rozsah demolic stavebních objektů včetně obytných. Kulturní památky mohou
být dotčeny také jen zcela výjimečně, střet se spíše nepředpokládá. Větší část území kraje je
evidována jako území potenciálních archeologických nálezů kategorie UAN3. Některé koridory
zasahují uzemí s pravděpodobnějším výskytem archeologických nálezů kategorie UAN2 a UAN1.
Ochranu archeologických památek lze zajistit provedením záchranných průzkumů.
Nebylo zjištěno podstatné ovlivnění přírodních zdrojů ani horninového prostředí.
Kumulativní a synergické vlivy prostorově nespecifikovaných zásad
Kumulativní hodnocení vlivů zásad AZÚR, které nemají konkrétní územní specifikaci, vyplývá
z podstaty plošné platnosti těchto zásad. Kumulativní a synergické vlivy jsou tedy zohledněny
při hodnocení vlivů v rámci kapitoly A.6. Součástí výrokové části zásad AZÚR jsou opatření
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které kromě
realizace konkrétního zaměření zásady, jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány negativní
vlivy uplatnění konkrétní zásady na životní prostředí a veřejné zdraví. AZÚR byla posuzována již
v průběhu vzniku návrhu, takže některé výstupy byly do této koncepce rovnou zapracovány. Přesto
na základě posouzení vlivu AZÚR na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 byly navrženy
(po ukončení prací na návrhu AZÚR) některé další drobné podmínky a doporučení. Většinou jde
o drobné úpravy formulací textu.

A.7 POROVNÁNÍ
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS
POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
AZÚR navrhuje jako jedinou variantní alternativu západní část obchvatu Frýdlantu silnice I/13.
Jedná se o územní rezervu s kódem D09R. Územní rezerva D09R je vedena po polích a loukách
jižně od Větrova. Druhou možností je současně platná trasa dle ZÚR, která vede severněji,
přechází údolí Větrova a severním obloukem vede do údolí Smědé, kde se oba koridory spojují.
Územní rezerva D09R zasahuje oproti stávající trase podstatně více do volné krajiny mezi
zástavbou Frýdlantu (Větrova). Ve větším rozsahu a do větší hloubky je územní rezervou zasažen
okraj CHKO Jizerské hory. Dojde k významnějšímu zásahu do biotopu řady zvláště chráněných
živočichů. Louky a pastviny, kterými vede koridor územní rezervy hostí bramborníčka hnědého
(více párů) (zákonem chráněný - silně ohrožený), strnada lučního (více párů) (chráněný zákonem kriticky ohrožený). Žije zde ještěrka obecná (chráněná zákonem - silně ohrožená), slepýš křehký
(zákonem chráněný - silně ohrožený). V kontaktu se nachází lokalita čolka velkého (chráněný
zákonem - silně ohrožený) a čolka obecného (chráněný zákonem - silně ohrožený), oba druhy
mohou být negativně ovlivněny silniční stavbou.
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Hlavním negativním vlivem případného využití trasy územní rezervy je tedy to, že fragmentuje
uvedený komplex luk a pastvin s přímou vazbou na horskou lesnatou centrální část CHKO
Jizerské hory, a to ve větším rozsahu než platný koridor. S ohledem na nadmořskou výšku a reliéf
je tento komplex luk v rámci CHKO jedinečný.
Varianta územní rezervy má vhodnější předpoklady menšího ovlivnění hlukem nejbližších
chráněných prostor staveb (obytných objektů). Ke zvýšení hluku ve stávající klidné části dojde,
koridor má ovšem velmi dobré prostorové a morfologické předpoklady, aby byly splněny hlukové
limity. V případě stávající platné varianty je dosažení hlukových limitů také reálné, ovšem několik
obytných objektů se bude nacházet poměrně blízko. Územní rezerva se z hlediska velikosti vlivu
neposuzuje, takže obě varianty nelze pro účely AZÚR porovnat. Při projednávání vlivů územního
plánu Frýdlant na životní prostředí byla jako vhodnější vybrána stávající platná varianta D09.
Popis metod hodnocení
Základním podkladem pro posouzení vlivů AZÚR byly ÚAP Libereckého kraje (verze 2013).
Dalším zdrojem informací byly územní plány dotčených měst a obcí, případně ÚAP obcí
s rozšířenou působností. V případě, že byly k některým koridorům podrobnější podklady z hlediska
vlivu na životní prostředí, byly v některých případech použity pro informace o stavu území, např.
výskyt zvláště chráněných druhů. Pro hodnocení vlivů byla využita osobní znalost území řady
koridorů z dřívějších průzkumů a dlouhodobého působení v území.
Faktory ovlivňující veřejné zdraví ( konkrétně vliv na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší) a veřejné
zdraví byly hodnoceny na základě odborného odhadu vycházející např. z předpokladu,
že výstavba nových komunikací bude znamenat zvýšení intenzit dopravy v nové trase, ale i pokles
dopravy na trasách stávajících.
Další vysvětlení postupů hodnocení je přímo v kapitole A.6.

A.8. POPIS OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
AZÚR zohledňuje ochranu životního prostředí a veřejného zdraví v rámci kritérií, podmínek a úkolů
navrhovaných zásad, ale i v rámci úvodem formulovaných priorit obecných. Součástí AZÚR tak
jsou opatření pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření vznikala v průběhu
přípravy AZÚR souběžně s vyhodnocením vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Přesto na
základě posouzení vlivu AZÚR na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 byly navrženy
některé další podmínky a doporučení. Většinou se jen o drobné úpravy formulací textu.
-

-

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“.
U zásady Z31 doplnit kritéria a podmínky, bod d) : „.…, ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“
V koridoru D63 je třeba respektovat předměty ochrany EVL Horní Kamenice a jejich
biotopy.
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A.9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT
ŘEŠENÍ
AZÚR navazuje na platné ZÚR a vychází ze zadání schváleného v rámci Zprávy o uplatňování
ZÚR LK, kde byla požadována aktualizace nikoliv nové ZÚR. Naplnění cílů ochrany životního
prostředí bylo vyhodnoceno v rámci platných ZÚR. Pokud se týká AZÚR, bylo v rámci stanoviska
MŽP požadováno vyhodnocení naplnění cílů národních a regionálních koncepčních dokumentů
v oblasti ochrany přírody a krajiny (např. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, Státní
politika životního prostředí, Strategie ochrany biologické rozmanitosti).
AZÚR zohledňuje cíle národních a regionálních koncepčních dokumentů v oblasti ochrany přírody
a krajiny, např. v těchto ohledech:
V rámci zásady Z1 a Z3 nově doplňuje k rozvojové oblasti OB7 Liberec, resp. k rozvojové ose OS3
Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR /
Německo, Polsko, podmínku: „respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,
včetně jejich únosného zatížení pro rekreaci a cestovní ruch“.
V rámci Z3 k rozvojové ose OS3 dále doplňuje podmínku: „respektování polohy ploch
pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního potenciálu území a limitů využití
území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu“.
V rámci Z4 se k rozvojové ose ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje doplňuje podmínka:
„prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických hodnot území CHKO Český ráj s vysokou kumulací dochovaných kulturních památek“.
V rámci Z4 se k rozvojové ose ROS3 doplňuje podmínka: „zohlednění požadavků udržitelného
rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v rozvojové ose ROS3 s CHKO České středohoří
a CHKO Kokořínsko, s CHKO Lužické hory a krajinné památkové zóny Lembersko“.
Zvláštní důraz se na ochranu přírody a krajiny klade v rámci zásad Z7 a Z8 v zájmu dosažení
vyváženosti ochrany přírody a krajiny se zájmy cestovního ruchu s ostatních aktivit na území
CHKO Jizerské hory a KRNAP (specifické oblasti SOB7a Jizerské hory a SOB7b Západní
Krkonoše).

V rámci Z9 se ke specifické oblasti SOB3 Mimoňsko doplňuje podmínka: „přednostně sledovat
ochranu přírodních a krajinných hodnot území, zejména EVL, údolních niv toku Ploučnice s jejími
přítoky a kulturních dominant (např. hrad Ralsko)“.
V rámci Z14 se ke specifické oblasti SOB5 Český ráj jih doplňuje podmínka: „koordinace zájmů
ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj) se zájmy na využívání území pro rekreaci a cestovní
ruch – diferencované, úměrné a vyvážené využívání přírodního, lidského, ekonomického
potenciálu oblast“.
Dále dochází ke zpřesňujícím formulačním úpravám stávajících zásad, resp. kritérií a podmínek
pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování i s ohledem na ochranu
přírodních hodnot území.
Celkově lze hodnotit, že v rámci AZÚR došlo v souladu s národními a regionálními
koncepčními dokumenty k posílení konceptu ochrany přírody a krajiny ZÚR.
Při preferování koridoru D09 v západní části obchvatu silnice I/13 (oproti D09R)
Frýdlantu byla při výběru varianty preferována ochrana zvláště chráněných druhů
a minimalizace vlivu na CHKO Jizerské hory.
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A.10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU AZÚR NA ŽP
Návrh ukazatelů pro sledování vlivů uplatnění AZÚR na životní prostředí se oproti stávající platným
ZÚR nemění. Doplněné koridory o další úpravy AZÚR mohou měnit intenzitu vlivů, popř. místo
působení vlivů. Způsoby ovlivnění a ovlivněné složky a faktory životního prostředí se nemění.
S ohledem na rozčlenění území s různou vhodností pro umísťování VVE by měl být v případě
projektové realizace a provozu nových VVE součástí monitoring kolizí fauny s VVE. Podrobnosti
monitoringu by měly být řešeny v rámci procesu posuzování vlivů projektu na životní prostředí.
Podmínkou provozu by bylo zajištění několikaletého průzkumu odborně způsobilým subjektem
a předávání výsledků monitoringu příslušnému orgánu ochrany přírody, popř. AOPK ČR, který
bude výsledky evidovat. (V současnosti provozuje AOPK ČR nálezovou databázi NDOP).
Sledovat vlivy rozvoje území na lokality soustavy NATURA 2000 a evidovat případné změny stavu
předmětů ochrany pro možnost sledování kumulativních vlivů.

A.11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE VLIVU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
vlivu na životní prostředí je součástí kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území
a úkolů pro územní plánování. Případné úpravy navrhuje tato dokumentace v kapitole A.7. Chybí
kritérium pro stanovení nadměrného ovlivnění v případě záborů ZPF. Hranici rozsahu záboru půdy,
která by znamenala nadměrné negativní ovlivnění ZPF by bylo vhodné v rámci uplatňování ZÚR
specifikovat. (AZÚR omezuje nepřímo např. rozlohu ploch pro bydlení, tím že požaduje
zdůvodnění požadovaných kapacit demografickým vývojem.)

A.12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předložený návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje – aktualizace č. 1 (AZÚR) řeší
změny a úpravy dokumentu „Zásady územního rozvoje Libereckého kraje“ (ZÚR) vydaného
formou opatření obecné povahy usnesením zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 12. 2011
(dne 22. 1. 2012 nabyly ZÚR účinnosti).
ZÚR Libereckého kraje stanovují uspořádání a limity řešeného území (celého kraje) z regionálního
hlediska dle požadavků stavebního zákona. Tento dokument podrobněji vymezuje typy oblastí
s různou intenzitou rozvoje (rozvojové oblasti, rozvojové osy, centra osídlení, specifické oblasti),
plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury, regionální a nadregionální územní systém
ekologické stability (ÚSES) a další území specifických zájmů. Úkolem ZÚR je dále stanovit územní
podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních hodnot území.
ZÚR vytvářejí předpoklady pro realizaci jednotlivých záměrů, které jsou uvedeny jako veřejně
prospěšné stavby, resp. veřejně prospěšná opatření. ZÚR jsou významným nástrojem
pro ovlivňování tvorby územně plánovací dokumentace na úrovni obcí, k čemuž slouží úkoly
pro územní plánování stanovené v jednotlivých částech ZÚR.
O pořízení AZÚR rozhodlo zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 2. 2014 usnesením
č. 46/14/ZK, kterým schválilo Zprávu o uplatňování ZÚR Libereckého kraje v uplynulém období
(v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 stavebního zákona). Zpráva stanovila konkrétní požadavky
na AZÚR.
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AZÚR se týká:
•

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

•

protipovodňových opatření

•

vymezení území potenciálně vhodných pro umístění vysokých větrných elektráren

•

změn 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

Dokumentace AZÚR obsahuje textovou část zahrnující výrokovou část a odůvodnění a grafickou
část.
Na základě požadavku ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu zprávy
o uplatňování zásad územního rozvoje ze dne 30.8.2013, č.j. 50544/ENV/13 je zpracováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území AZÚR, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů
na životní prostředí (tzv. SEA). Důvodem je zejména skutečnost, že nebyl vyloučen významný vliv
AZÚR na soustavu NATURA 2000. Stanovisko MŽP uvádí další podrobnější požadavky na obsah
a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V rámci vyhodnocení vlivů AZÚR byly hodnoceny vlivy na potenciálně dotčené složky životního
prostředí, a to zejména:
•

vlivy na zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000

•

vlivy na fragmentaci krajiny, migrační trasy a ÚSES

•

vlivy na krajinný ráz

•

vlivy na vodu

•

vlivy na ZPF

•

vlivy na PUPFL

•

vlivy na kvalitu ovzduší;

•

vlivy na hlukovou situaci

•

vlivy na veřejné zdraví

•

vlivy na kulturní dědictví a hmotný majetek

AZÚR zahrnuje změny a úpravy týkající se textové i grafické části ZÚR. Po podrobné analýze
změn a úprav z hlediska relevantnosti a rozsahu vyhodnocení jejich vlivu na životní prostředí
a veřejné zdraví bylo provedeno vyhodnocení vlivů zvláště pro změny s územním průmětem
(většinou koridory dopravní a technické infrastruktury) a zvláště pro změny bez územního průmětu
(změny v zásadách, oblastech s různou intenzitou rozvoje a souvisejících kritériích a podmínkách
pro rozhodování v území a úkolech pro územní plánování atd.). Vyhodnocení vlivů pro změny
s územním průmětem dosahuje větší podrobnosti. Hodnoceny byly jen měněné části. Části, které
se z původních ZÚR převzaly beze změn, se již nehodnotily.
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Ze závěrů vyhodnocení vlivů AZÚR na životní prostředí vyplývá, že vliv žádné navrhované změny
či úpravy nebyl vyhodnocen jako silně negativní, tj. v intenzitě, která by bránila uplatnění AZÚR.
Potenciální mírné negativní vlivy, které byly v rámci vyhodnocení identifikovány (např. u některých
koridorů dopravní či technické infrastruktury), vyplývají mj. i z malé podrobnosti na úrovni ZÚR
a z nejistot konkrétních postupů při realizacích změn. Hodnocení je tedy „na straně bezpečnosti“
(předpokládala se spíše méně příznivá varianta). Jedná se většinou o vlivy na přírodní prostředí
nebo zemědělskou půdu. V souvislosti s dopravními koridory však byly zároveň vyhodnocovány
pozitivní vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci (potažmo na veřejné zdraví) v zastavěném
území. Podrobné vyhodnocení je předmětem kapitoly A.6.
Vzhledem k tomu, že předložené vyhodnocení vlivů nevylučuje u některých změn negativní vlivy,
je nutné respektovat navržená opatření a nepříznivé vlivy eliminovat v průběhu dalšího
upřesňování územních změn na nižších stupních územního plánování, resp. v rámci následného
projektování a realizaci staveb. V relevantních případech vyplynou konkrétní podmínky k ochraně
životního prostředí z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2011 Sb.
na konkrétní záměry.
Aktualizaci č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje lze doporučit při realizaci navrhovaných
úprav k projednání a schválení.
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A.13. NÁVRH STANOVISKA
Zhotovitel vyhodnocení vlivů předkládá následující návrh stanoviska podle 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.
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice
Datum vydání stanoviska:
Č.J.:
STANOVISKO K NÁVRHU
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1
(AKTUALIZACE Č. 1)
podle 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.

Předkladatel koncepce:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánu a stavebního řádu
Zpracovatel koncepce:
SAUL s.r.o.
Zpracovatelé posouzení:
Mgr. Pavel Bauer, autorizovaná osoba

Průběh posuzování:
O pořízení Aktualizace č. 1 rozhodlo zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 2. 2014 usnesením
č. 46/14/ZK, kterým schválilo Zprávu o uplatňování ZÚR Libereckého kraje v uplynulém období
(v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 stavebního zákona).
Ministerstvo životního prostředí k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR Libereckého kraje v uplynulém
období zaslalo stanovisko dne 30.8.2013, č.j. 50544/ENV/13, na jehož základě bylo zpracováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 1, jehož součástí je i vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na EVL a PO. Stanovisko MŽP uvedlo další
podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Dále bude doplněno podle skutečného průběhu posuzování.
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. l) 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, na základě vyhodnocení
vlivů dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje –Aktualizace č. 1 podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení vlivů
koncepce na vyhlášené evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle ustanovení § 45 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a veřejného projednání
vydává
souhlasné stanovisko
k návrhu územně plánovací dokumentace
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje – aktualizace č. 1
verze …
Podmínky pro úpravu návrhu:
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“.
U zásady Z31 doplnit kritéria a podmínky, bod d) : „.…, ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“
V koridoru D63 je třeba respektovat předměty ochrany EVL Horní Kamenice a jejich
biotopy.
Při uplatňování ZÚR zajistit:
Při sledování vlivů uplatňování ZÚR (např. zásady Z29) se doporučuje: Sledovat vlivy
rozvoje území na lokality soustavy NATURA 2000 a evidovat případné změny stavu
předmětů ochrany (pro možnost sledování kumulativních vlivů).
Při uplatňování zásady Z31 je třeba (v případě výstavby a provozu VVE) monitorovat kolize
fauny s VVE a vést jejich evidenci,.

Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR
NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AZÚR
B.1.1. Obsah AZÚR (vybrané části)
Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále „AZÚR“) je provedena formou
revizí původního aktuálně platného textu. Přehled změn je uveden v části A, kapitole 1. Současně
je uvedeno, zda provedené změny mohou mít vliv na životní prostředí (tj. nejedná se např.
o formální úpravy) a budou tedy podrobně posuzovány z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území.
Pro účely hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 se tedy vychází z výstupů kapitoly A.1.,
tj. jsou rovnou uváděny pouze zásady, u kterých dochází ke věcným změnám, které mohou mít vliv
na životní prostředí (tedy i soustavu NATURA 2000).

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
V rámci AZÚR dochází k rušení některých oblastí a os. Prostorové vymezení se mění částečně
Rozvojové oblasti:
OB7 Rozvojová oblast Liberec
ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa – Nový Bor
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Rozvojové osy:
OS3 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice kraje – Děčín - Ústí nad Labem

SPECIFICKÉ OBLASTI
Specifické oblasti se vymezují k řešení problémů z hlediska regionálních disparit a udržitelného
rozvoje území, jedná se o:
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
SOB5 Specifická oblast Český ráj jih
SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ÚZEMNÍ REZERVY
Kód

S5_D01B1

Popis - lokalizace
Silniční koridory
územní rezerva (z části) pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice
- Turnov - Rovensko pod Troskami - hranice LK (Úlibice)

Možnost ovlivnění
EVL a PO

Ne

S11_D03/2A

silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice - hranice LK

Ne

S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)

Ne
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D49A

územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov

Možnost ovlivnění
EVL a PO
(EVL Krkonoše)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná S.) - Mníšek - Dětřichov

Ne

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

Ne

D09R

územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)

Ne

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

Ne

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

Ne

D16A

silnice II/272, úsek Liberec - Osečná

Ne

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

Ne

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

Ne

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

Ne

D62

silnice II/278, obchvat Osečná

Ne

D64

silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

D74

silnice I/38, přeložka Jestřebí

ŽD8_D26D
ŽD8_D26/2

Železniční koridory
úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace,
zdvojkolejnění
úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

D29

úsek Turnov – hranice LK, modernizace, nové úseky, elektrizace

D31

úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace, elektrizace

Kód

D33C
D33R
D63

Popis - lokalizace

územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, nový
úsek, elektrizace
územní rezerva pro úsek Zákupy - Mimoň, nové úseky,
elektrizace
úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati

Ne
EVL Jestřebsko-Dokesko,
PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady

Ne
Ne
Ne
EVL Průlom Jizery
u Rakous
Ne
Ne
EVL Horní Kamenice

Koridory technické infrastruktury
V3A

vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) – Chrastava (Svatý Ján)

E25_E8C

VTL1A

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové
Pavlovice
vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec
Doubí
VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka, posílení, přeložky

VTL2A

VTL plynovod Liberec jih – Vratislavice nad Nisou, přeložka

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek

Ne

E23A

Transformovna - Liberec Doubí

Ne

E12C
E39B

Ne
EVL Klíč
Ne
Ne
Ne
EVL Luční potok

Vysvětlivky: Pokud je možné vliv na soustavu NATURA 2000 vyloučit již v první fázi posuzování, je ve sloupci „možnost
ovlivnění“ uvedeno „ne“. Pokud vliv vyloučit možné není, jsou uvedeny konkrétní lokality soustavy NATURA 2000,
u kterých vliv vyloučit v této fázi nelze. Tyto koridory budou následně podrobně posuzovány.
Poznámka: Posouzení územních rezerv je pouze informativní, není hodnocena konkrétní míra vlivu a výsledek nemá
dopad na akceptovatelnost záměru, popř. celé koncepce. Protože územní rezervy chrání území pro potenciální využití
a prověření, z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví se neposuzují.
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MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ KORIDORY (Z60A)
Multifunkční turistické koridory již nejsou definovány jako koridory dopravní infrastruktury,
které mají konkrétní územní vymezení a konkrétní šířku, ale jedná se o ideové směry, které se
svým charakterem blíží spíše rozvojovým osám. Jedná se tedy o rozvojové aktivity
bez konkrétního územního vymezení. MTK jsou tedy nově posuzovány jako záměry
bez konkrétního územního vymezení.
K úpravám dochází u těchto MTK:
Kód
D40A
D42
D42A
D73

Název
Koridor Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.
Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické
a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.
Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

PROTIPOVODŇOVÁ
OCHRANA
ÚZEMÍ
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA TOCÍCH (Z29)

–

KORIDORY

PRO

UMÍSTĚNÍ

Všechny vymezené koridory protipovodňové ochrany jsou zrušeny. Zásady protipovodňové
ochrany platí pro území celého Libereckého kraje, zejména pro oblasti s významnými
povodňovými riziky.
ÚSES
Výčet i vymezení prvků nadregionálního ÚSES se nemění.
AZÚR provádí u některých prvků dílčí úpravy. V převážné většině případů se jedná o drobné
zpřesnění hranic dle požadavků orgánu ochrany přírody, drobným úpravám dle jednotek
prostorového rozdělení lesa, vektorových hranic správních celků, rastrových map apod.
V převážné většině případů jsou změny velmi malé, v řádech desítek metrů. Nově jsou vymezena
dvě biocentra (z důvodu návaznosti okolních krajů) a jeden biokoridor, přičemž jeden biokoridor byl
přejmenován a jeden zanikl (byl vymezen v ploše upraveného biocentra). Přehled změn je uveden
ve výrokové části AZÚR. Vymezení ÚSES v ZÚR posiluje kostru přírodního prostředí v kraji.
Negativní vliv soustavu NATURA 2000 lze vyloučit.
VYTVÁŘENÍM ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO REÁLNÝ NÁRŮST VÝROBY ENERGIÍ
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, ZVYŠOVAT SOBĚSTAČNOST LK V DODÁVKÁCH ENERGIÍ
(Z31)
AZÚR vymezuje potenciálně vhodná území Libereckého kraje pro rozvoj obnovitelných zdrojů
energií (viz schéma AZÚR - rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných
elektráren) a uvádí kritéria a podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování.

B.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVL A PO
B.2.1. Právní rámec soustavy NATURA 2000
Soustavu NATURA 2000 představují ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL).
Ochrana přírody je v EVL i PO zaměřena na tzv. předměty ochrany. V rámci EVL se jedná
o „evropská stanoviště“ a „evropsky významné druhy“, které byly vymezeny současně
se zařazením lokality do „národního seznamu“. Výběr předmětů ochrany (stanovišť a druhů)
na lokalitách vychází ze směrnice o stanovištích (92/43/EHS), přílohy I a II. Předměty ochrany
v ptačích oblastech byly vybírány podle směrnice o ptácích (79/409/EHS). Ochranou druhů se
rozumí ochrana vlastní populace, ale i ochrana dostatečně velkého vhodného biotopu.
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Cílem této legislativní úpravy je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států
EU. Cílem opatření přijímaných na základě této legislativní úpravy je zachování nebo obnova
příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť a u volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, je vymezen pojem soustava NATURA 2000
a definovány další termíny týkající se ochrany této soustavy:
NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve
stavu příznivém z hlediska ochrany nebo umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní
ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území.
Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská stanoviště“) jsou přírodní
stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou
ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření
v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné
příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena
právními předpisy evropských společenství. Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť,
které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za
jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny
právními předpisy Evropských společenství (směrnice Rady 92/43/EHS).
Druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné druhy“) jsou druhy
na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné,
vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství. Jako
prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž
zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními
předpisy Evropských společenství.
Evropsky významná lokalita je lokalita, která významně přispívá k udržení nebo obnově příznivého
stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného
druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato
lokalita je zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných
na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadující územní
ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit
významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“).
Stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, které působí na přírodní
stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření,
strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho typických druhů.
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní
nebo se zvětšují a
specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují
a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a
stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý (viz níže).
Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, působících na příslušný druh,
které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací.
Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako
životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a
přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti omezen,
existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká
stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.
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B.2.2. Přehled ptačích
v zájmovém území

oblastí

a

evropsky

významných

lokalit

Ptačí oblasti (PO) na území Libereckého kraje byly vyhlášeny nařízením vlády:
NV č. 598/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady,
NV č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše,
NV č. 605/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory.
Evropsky významné lokality (EVL) byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví „národní seznam“ evropsky významných lokalit. Tento seznam byl upraven a doplněn
nařízením vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění NV č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
Přehled EVL a PO na území Libereckého kraje
Číslo lokality

Kód lokality

EVL1

CZ0513657

Bílá Desná – kanál protržené přehrady

Název lokality

EVL2

CZ0510405

Bukovec

EVL3

CZ0513238

Cihelenské rybníky

EVL4

CZ0513237

Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky

EVL5

CZ0513658

Český Dub – základní umělecká škola

EVL6

CZ0513659

Doksy – zámek

EVL7

CZ0513505

Dolní Ploučnice

EVL8

CZ0423507

Horní Kamenice

EVL9

CZ0513506

Horní Ploučnice

EVL10

CZ0513240

Janovické rybníky

EVL11

CZ0513666

Jeskyně Sklepy pod Troskami

EVL12

CZ0514042

Jestřebsko – Dokesko

EVL13

CZ0510509

Jezevčí vrch

EVL14

CZ0514672

Údolí Jizery a Kamenice

EVL15

CZ0510400

Jizerskohorské bučiny

EVL16

CZ0510508

Klíč

EVL17

CZ0214013

Kokořínsko

EVL18

CZ0510164

Kozlov – Tábor

EVL19

CZ0524044

Krkonoše

EVL20

CZ0513662

Lemberk – zámek

EVL21

CZ0513254

Luční potok

EVL22

CZ0420520

Lužickohorské bučiny

EVL23

CZ0513244

Manušické rybníky

EVL24

CZ0514669

EVL25

CZ0513247

Pelíkovice

EVL26

CZ0513663

Podhájí – chalupa

EVL27

CZ0514113

Podtrosecká údolí

EVL28

CZ0513249

Prácheň – Zicht

EVL29

CZ0510191

Průlom Jizery u Rakous

EVL30

CZ0510403

Quarré

EVL31

CZ0510402

Rašeliniště Jizerky

EVL32

CZ0510415

Rašeliniště Jizery

EVL33

CZ0513251

Rokytka

Poselský a Mariánský rybník
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Číslo lokality

Kód lokality

EVL34

CZ0512100

Roverské skály

Název lokality

EVL35

CZ0513665

Skalice u České Lípy

EVL36

CZ0513255

Slatinné vrchy

EVL37

CZ0513256

Smědá

EVL38

CZ0510408

Smědava

EVL39

CZ0513257

Stružnické rybníky

EVL40

CZ0514670

EVL41

CZ0514041

Suchý vrch – Naděje

EVL42

CZ0513509

Svitavka

EVL43

CZ0513261

Vápenice – Basa

EVL44

CZ0514243

Velký a Malý Bezděz

EVL45

CZ0513508

Zahrádky

EVL46

CZ0514667

Západní jeskyně

EVL47

CZ0513668

Zdislava – kostel

EVL48

CZ0510441

Binov – Bobří soutěska

EVL49

CZ0515001

Červený rybník

EVL50

CZ0510412

Jizerské smrčiny

EVL51

CZ0510028

Ralsko

PO1

CZ0511007

Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady

PO2

CZ0511008

Jizerské hory

PO3

CZ0521009

Krkonoše

Ronov – Vlhošť

Poznámka: číslo lokality je identifikační prvek pro účely tohoto posouzení; kód lokality a název lokality jsou dle NV,
kterými byly lokality vyhlášeny.

Stručná charakteristika EVL a PO je uvedená v příloze 1.

B.3. HODNOCENÍ DOPADŮ NA EVL A PO
Na podrobnosti specifikace zásad (zejména na územní vymezení) závisí i možnost a podrobnost
hodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000. Obecně formulované zásady bez konkrétního
územního vymezení byly posouzeny z hlediska potenciálního ovlivnění, resp. jak je zajištěna
(zdůrazněna) ochrana evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, aby nedocházelo
při uplatňování ZÚR k rozporům s evropskou i státní legislativou.
U konkrétněji specifikovaných zásad rozpracovaných a vymezených pro konkrétní koridory nebo
plochy s konkrétním využitím lze dosáhnout většinou podrobnějšího vyhodnocení vlivu v souladu
s metodikou (Roth, 2007). Proto je posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000 obecně
formulovaných změn AZÚR (Vyhodnocení zásad s širší územní specifikací nebo bez ní) a změn
konkrétních koridorů nebo ploch (Vyhodnocení zásad se specifikovaným územním průmětem)
rozděleno do samostatných podkapitol.
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B.3.1. Hodnocení dopadů AZÚR bez konkrétní (územní) specifikace
ROZVOJOVÉ OBLASTI
OB7 – rozvojová oblast Liberec
Hranice rozvojové oblasti se podstatně nemění, omezuje se o území Velké Hamry a Plavy.
Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL Rokytka, EVL Luční potok, EVL
Pelíkovice. Z konkrétních rozvojových záměrů (koridorů dopravní a technické infrastruktury)
zasahuje na území EVL nebo do bezprostřední blízkosti plynovod VTL2A (konkrétní vyhodnocení
tohoto záměru je uvedeno v kapitole 3.2).
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní
plánování nelze na úrovni ZÚR konkrétně hodnotit, protože není známé umístění rozvojových
ploch. V rámci AZÚR dochází spíše k posílení a zpřesnění ochrany životního prostředí, které je
třeba respektovat při plánování rozvojových hospodářských aktivit. Dále je ochrana EVL na území
OB7 zajištěna platnou legislativou, která je zaměřena přímo na ochranu EVL, popř. je zaměřena
na jiné prvky přírodního prostředí, které se s EVL v některých případech překrývají (ZCHÚ, VKP,
ÚSES, přírodní park). Lze konstatovat, že úpravy OB7 v AZÚR vliv na soustavu NATURA 2000
nezvyšují.
ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Hranice rozvojové oblast se nemění. Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL
Horní Ploučnice, EVL Dolní Ploučnice, EVL Jestřebsko-Dokesko, EVL Manušické rybníky,
EVL Cihelenské rybníky, EVL Stružnické rybníky, Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky, EVL Skalice
u České Lípy, EVL Klíč, EVL Červený rybník, PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.
Konkrétní rozvojové záměry (koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje,
nezasahují na území EVL nebo do bezprostřední blízkosti.
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou z velké části
formální. Nedojde ke změně vlivu na přírodní prostředí jako celku ani na dílčí části chráněné jako
lokality soustavy NATURA 2000.
ROB3 – rozvojová oblast Turnov
Rozvojová oblast se omezuje zejména na Turnov, Ohrazenice a Modřišice. Do oblasti zasahují tyto
lokality soustavy NATURA 2000: EVL Průlom Jizery u Rakous, EVL Podtrosecká údolí. Konkrétní
rozvojové záměry (koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje, na území
EVL nebo do bezprostřední blízkosti nezasahují.
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou z velké části
formální. Lokality soustavy NATURA 2000 může ovlivnit zejména kritérium „zohlednění
významného potenciálu přilehlého území CHKO Český ráj pro rekreaci a cestovní ruch“. Vliv nelze
v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje zdůrazňují zároveň minimalizaci vlivu
na přírodní prostředí a přednostní posilování Turnova jako nástupního místa do Českého ráje.
Nejsou navrženy aktivity, které by s velkou pravděpodobností měly ovlivňovat lokality soustavy
NATURA 2000. Na úrovni ZÚR lze akceptovat.
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ROZVOJOVÉ OSY
OS3 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Do rozvojové osy nezasahují žádné lokality soustavy NATURA 2000. Vliv lze vyloučit.
ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
Do rozvojové osy zasahuje na západním okraji Karlovic EVL Podtrosecká údolí. Většinou dochází
k pouze formálním formulačním úpravám dosud platných kritérií a úkolů. Prioritou rozvoje je
zajištění dopravních vazeb celorepublikového významu a lokálního významu, jímž je hlavně
zlepšení dopravní obslužnosti Semilska a řešení nevyhovují dopravní situace v Turnově. Dopravní
řešení koridoru je zatím navrženo na úrovni územní rezervy, tj. ochrany koridoru pro případné
využití. Plánované dopravní stavby jsou v dostatečném odstupu od EVL, že je možné vyloučit
ovlivnění.
Další prioritou je rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Jsou zdůrazněny aspekty ochrany krajinného
rázu a dalších hodnot území. Rozvoj území je usměrňován zejména na území Rovenska p.T.,
což je mimo kontakt s EVL. Lze shrnout, že obecnější formou je formulována závaznost
rozvojových plánů a zejména jejich územní usměrnění a jsou zdůrazněny zájmy ochrany
přírodního prostředí a krajinného rázu.
Vliv nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly
při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor - hranice
kraje – Děčín - Ústí nad Labem
Do rozvojové osy zasahují EVL Lemberk – zámek, EVL Horní Ploučnice, EVL Svitavka,
EVL Jezevčí vrch, EVL Suchý vrch – Naděje, EVL Klíč. Liniové EVL vymezené na Panenském
potoce a na Svitavce jsou pro ochranu zejména mihule říční a lososa atlantského. Ochrana
nezastavěného území toků je zajištěna v zásadě Z31.
Zbývající lokality jsou zřízeny pro ochranu lesních evropských stanovišť a jsou součástí větších
lesních celků CHKO Lužické hory. Ochranu území CHKO by bylo vhodné v kritériích zásady
zdůraznit. Nicméně plánovaný rozvoj osy nenavrhuje takové způsoby rozvoje, které by měly
zvyšovat pravděpodobnost územního střetu s EVL.
Úkol f) předpokládá vytvářet podmínky pro protipovodňovou ochranu. Hodnocení vlivu je podrobně
zpracováno u zásady Z29. Jsou upřednostňovány přírodě šetrné formy protipovodňové ochrany
a zajištění ochrany EVL Ochrana lokalit soustavy NATURA 2000 je navrhována na úrovni ZÚR
dostatečně.
SPECIFICKÉ OBLASTI
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL Horní Ploučnice, EVL JestřebskoDokesko, EVL Ralsko, PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. Konkrétní rozvojové záměry
(koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje, na území EVL nebo
do bezprostřední blízkosti nezasahují.
Z plánovaných činností pro rozvoj oblasti, které by mohly ohrozit lokality soustavy NATURA 2000,
se jedná o využití ložisek nerostných surovin a pozemních zdrojů pitné vody, obecně vymezování
nových zastavitelných rozvojových ploch, rozvoj turistiky a rekreace.
Využití ložisek palivoenergetických surovin i využití zásob podzemních vod může mít zásadní
plošný vliv na vodní režim v oblasti i kvalitu vod. Toto kritérium není nijak zdůvodněno ani
specifikováno. Doporučuje se proto omezit kritérium b) pouze na ochranu nerostných surovin
podzemních zdrojů pitné vody. Využívání zdrojů vody ani nerostných surovin to neomezuje.
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S ohledem na velkou podrobnost není v ZÚR specifikováno řešení dopravní dostupnosti sídel
v obci Ralsko. Může dojít k ovlivnění EVL Jestřebsko-Dokesko a PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady. Usměrnění uvedených činností tak, aby neovlivňovaly lokality soustavy
NATURA 2000 by mělo zajistit kritérium zdůrazňující ochranu přírodních krajinných hodnot území,
zejména EVL, ochranu údolních niv toku Ploučnice s jejími přítoky … Je třeba ochranu rozšířit
i na PO, která zasahuje významnou část obce Ralsko.
Při vymezování cyklotras mohou být rozsáhlé a necitlivé zásahy do přírodního prostředí i mimo
zvláště chráněná území, např. při vymezování nových cest v nivách řek a potoků, kdy může
docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků. Vodoteče a nivy jsou na rozdíl od turistických tras
definitivně určené přírodními procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit
jinde. Hrozí zde významné kumulativní a synergické vlivy, jako je zánik klidových nerušených
úseků v nivách řek a potoků, protože nivní ekosystémy jsou podobně jako turistické koridory
liniového charakteru (tedy plošně omezeného rozsahu), ale hrozí i přímé poškozování
zachovalého přírodního prostředí. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické
poměry, takže podél velkého množství řek komunikace nebo cesty vedou. Ploučnice je lokalitou
soustavy NATURA 2000, část B VURÚ. Doporučuje se doplnit: „Respektovat stávající síť cest,
zejména v nivách a podél vodotečí nové cesty nevymezovat (nebudovat), případně jen výjimečně
dílčí úseky“.
Vliv naplňování AZÚR nelze předjímat. Kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly při správné
aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Do specifické oblasti zasahují EVL Smědá a částečně a okrajově EVL Jizerskohorské bučiny, ptačí
oblast Jizerské hory, které jsou součástí CHKO Jizerské hory.
EVL Smědá je vymezena na říčce Smědé a předmětem ochrany jsou živočichové úzce vázaní
na vodní prostředí. Rozvoj zastavěného území pro hospodářské aktivity i bydlení není v blízkosti
EVL reálný, resp. je v rozvoru s dalšími zásadami AZÚR např. protipovodňová ochrana (Z29).
Ovlivnění lokality by bylo možné realizací některých typů protipovodňové ochrany, popř. rozvojem
turistických tratí ve významu širšího rozsahu aktivit multifunkčního koridoru. Podél Smědé ovšem
multifunkční koridor navržený není. K úkolu e) „rozvíjet síť turistických, cyklistických cest …“ se
doporučuje upravit text u poslední odrážky takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách
přednostně využívat síť stávajících cest“.
S ohledem na okrajový výskyt EVL Jizerskohorské bučiny a PO Jizerské hory v SOB4, lokalizaci
v lesním prostředí a v CHKO Jizerské hory nelze předpokládat takové aktivity, které by mohly tyto
lokality soustavy NATURA 2000 ovlivnit.
SOB5 Specifická oblast Český ráj - jih
Do specifické oblasti zasahují EVL Podtrosecká údolí a malé lokality na ochranu kolonií netopýrů
EVL Podhájí – chalupa a EVL Jeskyně sklepy pod Troskami.
Z oblastí hospodářství, které mají oblast rozvíjet, může EVL ovlivnit rozvoj turistiky a cestovního
ruchu. V EVL Podtrosecká údolí má výraznou převahu lesní prostředí, je součástí CHKO Český
ráj. AZÚR posiluje v kritériích, podmínkách a úkolech ochranu životního prostředí. Určitou
nejistotou z hlediska konkrétních zásahů do přírodního prostředí je vymezení Geoparku Český ráj.
Bylo by vhodné doplnit „v souladu s Plánem péče CHKO Český ráj“.
Vliv uplatnění AZÚR nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími
nástroji by měly při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Do specifické oblasti zasahují EVL Bukovec, EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady,
EVL Jizerskohorské bučiny, EVL Rašeliniště Jizery, EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Smědava, EVL
Quarré, EVL Krkonoše, ptačí oblast Jizerské hory, ptačí oblast Krkonoše. Všechny EVL a PO jsou
součástí CHKO Jizerské hory.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory.
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Pro umísťování šetrných forem cestovního ruchu je zdůrazněna únosná kapacita a respektování
ochrany hodnot území. V dopravě se doporučuje přiměřené zlepšení dopravní dostupnosti
a propojení středisek cestovního ruchu. V rámci středisek SOB7 se jedná o záměry (vymezené
jako VPS, které vedou vně SOB7. Byly posouzeny jako vymezené koridory. Lze rovněž
předpokládat zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, rozvoj veřejné dopravy apod.
Soustřeďování vybavenosti v sousední OB7 a SOB4 (v odstupu od EVL a PO) lze považovat
za vhodný nástroj ke snížení zátěže na lokality soustavy NATURA 2000, rovněž tak podpora
významu Lázní Libverda.
Propojení lyžařských areálů je podmíněno souladem s Plánem péče KRNAP, lyžařské areály se
v kontaktu s EVL nebo PO nevyskytují s výjimkou okrajové části Kořenova zasahující do EVL
Krkonoše. Přednostní využívání stávajících cest v souladu s Plánem péče CHKO je důležitý
a účinný prvek ochrany přírodního prostředí.
Vliv nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly
při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
SOB7b Specifická oblast Krkonoše
Převážnou část specifické oblasti zabírá EVL Krkonoše, cca 2/3 oblasti zabírá PO Krkonoše.
Hranice EVL se kryje s hranicí ochranného pásma KRNAP, celá PO je součástí KRNAP.
Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Přednostně je uvedena deklarace zachování
specifických hodnot území KRNAP. Sociální a ekonomické aktivity jsou podmiňovány zachováním
přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj lyžařských areálů, ale i letní a zimní (cyklo)turistiky je
podmíněn souladem s Plánem péče KRNAP.
Vliv naplňování AZÚR nelze předjímat. Kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly při správné
aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit. Za klíčový prvek ochrany EVL a PO
Krkonoše považuje zejména zdůraznění podmínění důležitých rozvojových aktivit souladem
s Plánem péče KRNAP.
DALŠÍ ZÁSADY AZÚR, KTERÉ MOHOU MÍT VLIV NA SOUSTAVU NATURA 2000
Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti
povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových
opatření technického charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů
na stabilitu ekosystémů.
Zásadní změnou AZÚR je zrušení koridorů veřejně prospěšných opatření pro realizaci
protipovodňových opatření. Náhradou přitom je stanovení zásady s územní platností pro celé
území kraje. Zásada může ovlivňovat EVL a předměty ochrany, které mají ekologickou vazbu
zejména na říční, potoční a nivní ekosystémy (např. vranka obecná, losos atlantský, mihule
potoční, vydra říční klínatka rohatá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, evropská stanoviště
v nivách potoků a řek). Nelze vyloučit ani ovlivnění předmětů ochrany pramenných oblastí, rybníků,
apod. V rámci Libereckého kraje se v případě prioritně uvedených toků s významnými
povodňovými riziky jedná zejména o tyto lokality: EVL Horní Ploučnice, EVL Dolní Ploučnice,
EVL Česká Lípa – Mokřad v nivě Šporky a EVL Manušické rybníky EVL Svitavka, EVL Smědá,
EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Rašeliniště Jizery, EVL Smědava, EVL Jizerskohorské bučiny, EVL
Krkonoše, EVL Údolí Jizery a Kamenice, PO Krkonoše a PO Jizerské hory. Z EVL, které by mohly
být ovlivněny na dalších tocích, se jedná zejména o: EVL Luční potok, EVL Rokytka, EVL Červený
rybník, EVL Podtrosecká údolí a další.
Obecně k ovlivnění může docházet přímou disturbancí při realizaci opatření, úpravou koryta toku
a nivy, opevňováním koryta a břehů, prohlubováním, napřimováním. S ohledem na plošnou
platnost zásady není výslovně vyloučena výstavba přehrad s deklarovanou protipovodňovou
funkcí. Současně se zajištěním protipovodňové ochrany mohou některá protipovodňová opatření
působit zásadní změny ekologických podmínek s významnými negativními vlivy na říční a nivní
ekosystémy.
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Významný může být kumulativní vliv postupného plošného rozšiřování uvedených zásahů.
Protipovodňová opatření mohou znamenat přímé i nepřímé zásahy v tocích a v jejich nivách,
přičemž AZÚR ruší omezenou územní platnost v koridorech VPO. Velkým rizikem je změna
hydrologického režimu.
Uvedená rizika ovšem kritéria, opatření a úkoly posuzované zásady minimalizují případně vylučují.
Jsou zaměřené na vytvoření rámce následných řešení tak, aby byla realizována přírodě blízká
opatření, tj. nedocházelo k výše uvedeným negativním zásahům, a nedocházelo jinými aktivitami
v území ke zvyšování účinku povodní. Tato kritéria a úkoly ochrany přírodního prostředí 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. Plošná ochrana přírodě blízkých
podmínek na tocích mimo EVL je důležitá i pro dlouhodobou ekologickou stabilitu předmětů
ochrany v EVL. Kritéria a úkoly jsou navrženy vyváženě tak, aby současně s protipovodňovou
ochranou byly chráněny zájmy ochrany přírody a krajiny včetně lokalit soustavy NATURA 2000.
Vliv aktualizované zásady nelze na úrovni ZÚR konkrétně hodnotit. Kritéria, podmínky a úkoly
zásady spolu s legislativními nástroji by měly při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy
NATURA 2000 zajistit. Lze realizovat řadu opatření, která vliv mít nebudou, popř. budou mít vliv
mírný negativní. Kumulativní vliv je třeba sledovat na úrovní územních plánů a na projektové
úrovni.
Doporučuje se sledovat vliv konkrétních opatření na úrovni územních plánů a na projektové úrovni,
evidovat vlivy (rozsah poškození předmětů ochrany) a následně důsledně hodnotit kumulativní vliv
na lokality soustavy NATURA 2000.“
Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Území pro umístění větrných elektráren musí splňovat poměrně přísná kritéria ochrany přírody,
krajiny a veřejného zdraví, která upravují kritéria, podmínky a úkoly této zásady. Kromě toho,
že zásady musí být v praxi dodrženy, je výsledkem AZÚR schéma, která rozděluje území kraje
na území nevhodná, území spíše nevhodná a území potenciálně vhodná. Tato území jsou
následně kritériem pro možnost umístění konkrétních VVE, resp. ploch na úrovni územních plánů.
Pro ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 je podstatné, že nevhodné území pro umísťování
větrných elektráren jsou mj. EVL a PO. Je vyloučena přímá disturbance území EVL a PO a zábor
stanovišť předmětů ochrany. Některé předměty ochrany mohou být ovšem ovlivněny větrnými
elektrárnami umístěnými i za hranicemi těchto lokalit. Jedná se o předměty ochrany, které by
mohly být ovlivněny rušením hlukem nebo zejména o druhy, u kterých může hrozit kolize, což jsou
v případě Libereckého kraje ptáci a netopýři. Na území Libereckého kraje jsou to tyto lokality
(bez rozlišení citlivosti jednotlivých druhů k ovlivnění VVE):
EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady (netopýr velký), EVL Český Dub – ZUŠ (netopýr
velký), EVL Doksy – zámek (netopýr velký), EVL Jeskyně sklepy pod Troskami (vrápenec malý),
EVL Lemberk – zámek (vrápenec malý), EVL Podhájí – chalupa (vrápenec malý), EVL
Podtrosecká údolí (vrápenec malý), EVL Skalice u České Lípy (netopýr velký), EVL Suchý vrch Naděje (netopýr velkouchý , netopýr černý), EVL Vápenice – Basa (netopýr velkouchý , netopýr
černý), EVL Velký a Malý Bezděz (netopýr velkouchý), EVL Západní jeskyně (vrápenec malý) EVL
Zdislava – kostel (netopýr velký), PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady (jeřáb popelavý,
lelek lesní, moták pochop, skřivan lesní, slavík modráček středoevropský), PO Jizerské hory
(tetřívek obecný, sýc rousný), PO Krkonoše (chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, sýc
rousný, slavík modráček tundrový, tetřívek obecný).
PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady - jeřáb popelavý, lelek lesní, moták pochop,
skřivan lesní, slavík modráček středoevropský
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálené více něž 3 km. Z hlediska možného
ovlivnění hnízdního biotopu se jedná o dostatečný odstup. Území spíše nevhodné leží v blízkosti
hranice PO, riziko ovlivnění hnízdního biotopu existuje, bude záviset na konkrétní situaci v území.
Kategorie území pro umístění VVE je na úrovni ZÚR odpovídající.
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PO Jizerské hory - tetřívek obecný, sýc rousný
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálená více než 5 km, území spíše nevhodné
2,5 km. S ohledem na ekologické nároky předmětů ochrany je vliv prakticky vyloučen.
PO Krkonoše - chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, sýc rousný, slavík modráček
tundrový, tetřívek obecný
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálená více než 3 km. V okrajové části PO se
může vyskytovat chřástal polní, čáp černý, datel černý. Z hlediska možného ovlivnění hnízdního
biotopu se jedná o dostatečný odstup. Území spíše nevhodné leží v blízkosti hranice PO na území
Vysoké nad Jizerou, riziko ovlivnění hnízdního biotopu existuje, bude záviset konkrétní na situaci
v území. Kategorie území pro umístění VVE je na úrovni ZÚR odpovídající.
Netopýři
Hodnocení vlivů je oproti ptákům komplikovanější. EVL pro ochranu netopýrů jsou často bodové
lokality vymezující hnízdící nebo přezimující kolonie. Míry potenciálního ovlivnění závisí
na vzdálenosti VVE od kolonie, umístění VVE ve vztahu kolonie – loviště, na citlivosti druhu vůči
kolizi s VVE apod.
Přehled odstupu EVL pro ochranu netopýrů od území potenciálně vhodných a spíše nevhodných
pro umístění VVE (ÚSN – území spíše nevhodná, ÚPV – území potenciálně vhodná):
EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady - netopýr velký (ÚSN – 7 km, ÚPV – 12,5 km)
EVL Český Dub – ZUŠ - netopýr velký (ÚSN – 2 km, ÚPV – 7 km)
EVL Doksy – zámek - netopýr velký (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Jeskyně sklepy pod Troskami - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Lemberk – zámek - vrápenec malý (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 2,5 km)
EVL Podhájí – chalupa - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Podtrosecká údolí - vrápenec malý (ÚSN – 2 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Skalice u České Lípy - netopýr velký (ÚSN – 1 km, ÚPV – 10 km)
EVL Suchý vrch – Naděje - netopýr velkouchý, netopýr černý (ÚSN – 3,5 km, ÚPV – 12 km)
EVL Vápenice – Basa - netopýr velkouchý, netopýr černý (ÚSN – 2,5 km, ÚPV – 4,5 km)
EVL Velký a Malý Bezděz - netopýr velkouchý (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 13 km)
EVL Západní jeskyně - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 6 km)
EVL Zdislava – kostel - netopýr velký (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 4,3 km)
Na úrovni ZÚR můžeme konstatovat, že poměrně malé riziko kolizí vykazují všechny sledované
druhy: netopýr velký, netopýr velkouchý, vrápenec malý (kolize z VVE buď nejsou známé nebo
jsou známé v malých počtech). Odstupy území potenciálně vhodných pro umístění VVE od EVL
na ochranu netopýrů jsou většinou 4 km a více, v jednom případě je to 2,5 km. Odstupy území
spíše nevhodných jsou více než 1 km, v jednotlivých případech méně. V případě území spíše
nevhodných se může jednat o velmi malé plochy (prakticky nevyužitelné), které byly generovány
v prostředí GIS zpracováním zadávacích kritérií.
Na úrovni ZÚR není možné konkrétně hodnotit vliv vysokých větrných elektráren na některé
lokality soustavy NATURA 2000. Vymezení uzemí kraje dle vhodnosti umísťování větrných
elektráren a stanovení zásady upravují kritéria, podmínky a úkoly při umísťování VVE představuje
dobrý nástroj pro minimalizaci vlivu VVE na soustavu NATURA 2000 a vytváří vhodné předpoklady
pro rozvoj tohoto zdroje energie tak, aby bylo možné následně vyloučit významné negativní
ovlivnění (velká část území kraje, kde by různé vlivy bylo možné očekávat je navržena
pro umístění VVE označena jako nevhodná). Vliv VVE na faunu a zejména na netopýry je
podstatně závislý na umístění VVE ve vztahu k potravním biotopům a migračním trasám. Společně
s podrobným posuzováním projektů je třeba provádět monitoring provozu VVE sledující kolize
fauny s VVE, vyhodnocovat a evidovat výsledky a využívat pro hodnocení kumulativních vlivů
kolizí.
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Kromě VVE se AZÚR v kritériu d) zabývá využitím sluneční energie, přičemž požaduje zohlednit
ochranu krajinného rázu a ZPF. Rozvoj solárních elektráren může mít podstatný vliv i přírodní
hodnoty a biodiverzitu, včetně lokalit soustavy NATURA 2000. S kritériem lze souhlasit, je vhodné
doplnit: „….přírodních ekosystémů a biodiverzity“.
Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.

AZÚR doplňuje úkol pro územní plánování : „Při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické
infrastruktury a rozšiřování zastavěných území, vytvářet podmínky pro migraci volně žijících
živočichů.“ Doplnění je potřebným a pozitivním prvkem pro zajištění migrační prostupnosti území,
který pomůže nezhoršit stávající stav i pro některé evropsky významné druhy živočichů chráněné
v lokalitách soustavy NATURA 2000 na území Libereckého kraje.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny.

Zásada je doplněna o zdůraznění respektovat zájmy ochrany vod při těžbě. Doplnění může
nepřímo posílit ochranu ekologických podmínek stanovišť předmětů ochrany soustavy
NATURA 2000 v řešeném území kraje. Lze souhlasit.
Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.

Zásada zajišťující propojení mezi vybranými centry je z velké části realizována rozvojem dopravní
infrastruktury, což je řešeno vymezením konkrétních koridorů v režimu veřejně prospěšných
staveb. Konkrétní koridory jsou podrobně posouzeny. V případě FK 16 je navrhován koridor
pro komunikaci D24A. Zkrácení doby přepravy pro FK 17 mají zajišťovat dopravní koridory D08B,
D09, D09D a železniční koridor ŽD8_D27. Zlepšení propojení F18 řeší železniční koridor D31
a pro silniční dopravu je navrhováno chránit území pro možnost potenciálního využití formou
územní rezervy. Nová dopravní propojení center FK 19 přímo navrhována nejsou.
Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru.

soudržnosti

Městský prostor
Do městského prostoru jsou nově zařazeny Lučany a Harrachov. Vliv městského prostoru Lučany
na lokality soustavy NATURA 2000 lze vyloučit. Harrachov je součástí EVL Krkonoše
a PO Krkonoše, zásady rozvoje jsou pro možnost ovlivnění soustavy NATURA 2000 důležité.
Městský prostor vytváří větší předpoklady pro zvyšování tlaku na rozšiřování zastavitelného území.
Oproti venkovskému prostoru není v městském prostoru kladen takový důraz na péči o krajinu,
což s ohledem na umístění uvedených sídel v národním parku, resp. v CHKO (z části) méně
vystihuje potřeby tohoto území. V městském prostoru je např. uváděn aktivní rozvoj center
osídlení. Na druhou stranu i v městském prostoru jsou kritéria a podmínky pro rozhodování, které
by měly ochranu deklarovaných hodnot území zajistit. Zásadu lze akceptovat, nutno počítat s tím,
že možnosti rozvoje zastavitelných ploch, popř. jiných způsobů intenzivního využívání krajiny
budou patrně nižší než v území mimo národní park.
Doplněné úkoly pro územní plánování zdůrazňují potřebu zachování ekonomické různorodosti
a posílení atraktivity městských prostorů, což může znamenat aktivity, které mohou zvyšovat zátěž
pro životní prostředí a zdraví obyvatel, nicméně pro zajištění standardů životního prostředí existuje
komplex legislativních nástrojů. Jsou posilovány i úkoly, které mají řešit aktuální problémy rozvoje
a současně ochrany životního prostředí, jako je přednostní využívání opuštěných zastavěných
ploch. Zvláště s ohledem na řadu městských prostorů, které bezprostředně navazují na zachovalé
přírodní prostředí (často zvláště chráněné) je důležitý úkol d) šestá odrážka, který zdůrazňuje
ochranu zemědělského půdního fondu a přírodního prostředí.

Návrh AZÚR LK č. 1

95

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Venkovský prostor
Doplňuje se požadavek na ochranu ZPF, což je vhodné zdůraznění potřeby ochrany ZPF,
a požadavek na ochranu ekologické stability a druhové rozmanitosti krajiny, což zahrnuje i ochranu
lokalit soustavy NATURA 2000.
Zásada předpokládá územní i funkční zpřesnění na úrovni navazující podrobnější územně
plánovací dokumentace. V této fázi nelze vliv konkrétně hodnotit. Kromě hospodářského rozvoje je
deklarována ochrana přírodních a dalších hodnot území. V této fázi lze akceptovat.
Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

AZÚR doplňuje konkrétní specifikace prvků zájmu ochrany přírody, jejichž existenci je třeba
při rozvoji cestovního ruchu respektovat, což je i pro ochranu lokalit soustavy NATURA 2000
žádoucí.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.

Je doplněn úkol pro územní plánování, kterým je vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné
propojení a koordinaci aktivit cestovního ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení
lyžařských sjezdařských areálů, singletrack aj.) v souladu s plány péče zvláště chráněných území.
Je tak deklarována z velké části i ochrana území lokalit soustavy NATURA 2000 (na úrovni ZÚR).
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
K úpravám dochází u těchto MTK:
Kód
D40A
D42
D42A
D73

Popis - lokalizace
Koridor Lužická Nisa, Hrádek n.N. - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.
Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické
a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.
Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

Multifunkční turistické koridory nejsou již definovány jako koridory dopravní infrastruktury, které
mají konkrétní územní vymezení a konkrétní šířku, ale jedná se o ideové směry, které se svým
charakterem blíží spíše rozvojovým osám.
Osa D40A nezasahuje do prostoru EVL. Vliv lze v podstatě vyloučit.
MTK D42 a D42A může zasáhnout EVL Klíč, EVL Lužickohorské bučiny, EVL Svitavka,
EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Smědava, EVL Jizerskohorské bučiny EVL Krkonoše. Kritéria
pro konkrétní vymezení požadují využití stávajících tras ve zvláště chráněných územích, vylučují
rozšiřovat síť cyklotras a lyžařských běžeckých tras do EVL Bukovec a I. zóny CHKO Jizerské
hory. Na území KRNAP se v koridoru D42A nemají vymezovat nové cyklotrasy. Toto zajišťuje
ochranu větší části jmenovaných lokalit. AZÚR v kritériu pro rozhodování bod d) je umísťování
nových tras z hlediska ochrany přírody a krajiny obecně upraveno, což je pro úroveň ZÚR
odpovídající.
MTK D73 zasahuje do EVL Klíč a protíná EVL Svitavka. EVL Klíč je součástí CHKO Lužické hory.
Přestože vliv na úrovni vymezení ideových směrů nelze konkrétně hodnotit, je ochrana z velké
části zajištěna formou kritérií, podmínek a úkolů, které zásadu specifikují.
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B.3.2. Hodnocení návrhů AZÚR s územním průmětem (koridorů)
Hodnocení dopadů konkrétních koridorů, popř. ploch s konkrétní funkcí (ÚSES) je prováděno
ve dvou stupních, následuje porovnání variant v případě, že jsou navrženy:
Prvním krokem posouzení vlivu na EVL a PO je určení možných střetů EVL a PO
konkrétních koridorů, popř. ploch. V této fázi je rozhodnuto, zda bude vliv na konkrétní EVL
nebo PO podrobně posuzován nebo zda je možné vliv AZÚR vyloučit.
Druhým krokem je vlastní hodnocení dopadů konkrétních koridorů, popř. ploch včetně
vyhodnocení velikosti vlivu.
Porovnání variant AZÚR z hlediska vlivu na EVL a PO.
Hodnocení kumulativních a synergických vlivů.
POPIS METODIKY VYHODNOCENÍ MÍRY VLIVU ZÚR NA EVL A PO
Podrobnost a přesnost vyhodnocení velikosti vlivu AZÚR odpovídá rozsahu řešeného území,
podrobnosti zpracování a zobrazení AZÚR na výkresech v měřítku 1 : 100 000. Pro konkrétní
změny v území jsou vymezeny koridory (např. pro budoucí stavby dopravní a technické
infrastruktury). S ohledem na měřítko zpracování ZÚR lze ovlivnění soustavy NATURA 2000
v jednotlivých případech předpokládat, resp. vyloučit, ale konkrétní míru vlivu není možné v řadě
případů přesně kvantifikovat.
Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda má AZÚR významný negativní vliv na EVL a PO nebo zda
lze významný vliv vyloučit. Základem pro odhad míry vlivu je Metodika - hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Roth, 2007). Velikost negativního vlivu
může nabývat dvou úrovní: mírný negativní vliv (-1) a významný negativní vliv (-2).
Mírný negativní vliv (-1)
Za mírný negativní vliv na úrovni této koncepce je považována řada různých situací, které se
v praxi z hlediska velikosti vlivu mohou dosti podstatně lišit. Na hranici s vlivem „0“ jsou případy,
kde lze důvodně předpokládat, že bude možné s velkou pravděpodobností hledat řešení často
zcela bez vlivu nebo s mírným negativním vlivem, ale z důvodu nejistot ve specifikaci záměru
nelze negativní vliv na úrovni ZÚR vyloučit.
Na horní hranici mírného negativního vlivu jsou případy, které se svým vlivem blíží nebo
za určitých podmínek mohou dosáhnout významnému negativnímu vlivu. Na úrovni obecně
vymezených opatření koncepce se jedná např. o případy, kdy konkrétní záměr zasahuje
v grafickém znázornění ZÚR do blízkosti předmětu ochrany EVL a hrozí významné negativní
ovlivnění. Zároveň je možné ve vymezeném koridoru hledat v dalších fázích přípravy řešení
s mírným vlivem, a to při vhodné lokalizaci, popř. při vhodném technickém řešení. Proto u záměrů
s vlivem o velikosti –1 jsou navržena závazná opatření (podmínky), která vyloučení významného
negativního vlivu podmiňují.
Významný negativní vliv (-2)
Významný negativní vliv nastává v okamžiku, kdy alespoň jeden dílčí prvek ZÚR může mít
významný vliv. Jedná se o stav, kdy není zajištěn požadavek ochrany, tj. není zajištěn příznivý stav
evropských stanovišť a evropsky významných druhů z hlediska ochrany. Stanovení míry vlivu se
věnuje Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková a kol., 2011), kde
jsou uváděny případy, které je vhodné považovat za významné negativní ovlivnění.
Nelze hodnotit (N)
Vliv nelze hodnotit, není známo řešení ani lokalizace prvku AZÚR.
U některých potenciálně dotčených lokalit je vyhodnocení vlivu na předměty ochrany provedeno
zvlášť pro každý předmět ochrany a pro každý předmět ochrany je uveden odhad vlivu. Konečná
velikost vlivu je ta nejvyšší zjištěná.
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Cílem tohoto hodnocení dopadů je zjištění, zda má AZÚR významný vliv na EVL a PO nebo zda
lze významný negativní vliv vyloučit. Významný vliv přitom nastává v okamžiku, kdy alespoň jeden
dílčí prvek AZÚR může mít významný negativní vliv. Významný negativní vliv nastává v okamžiku,
kdy není zajištěn požadavek ochrany, tj. není zajištěn příznivý stav evropských stanovišť a
evropsky významných druhů z hlediska ochrany.
B.3.2.1. VYHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍHO OVLIVNĚNÍ EVL A PO
V této fázi je rozhodnuto, zda konkrétní EVL nebo PO mohou být potenciálně ovlivněny aktivitami
navrženými v AZÚR (konkrétními koridory, popř. plochami). Kritérium možnosti potenciálního
ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000 bylo doplněno do tabulky přehledu koridorů VPS
a územních rezerv v kapitole B.1.1.
Pro účely hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 se vychází z výstupů kapitoly A.1.,
tj. jsou uváděny pouze zásady (koridory), u kterých dochází k věcným, většinou územním
změnám, které mohou mít vliv na životní prostředí (tedy i soustavu NATURA 2000). V případě,
že změny AZÚR jsou např. pouze formální, např. změna názvu nebo formulačních obratů, nejsou
již tyto zde posuzovány. V případě územních rezerv, je možnost ovlivnění pouze informativní,
k ovlivnění dojít nemůže.
B.3.2.2. PODROBNÉ HODNOCENÍ MÍRY VLIVU KONKRÉTNÍCH KORIDORŮ A PLOCH
D49A - územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov
Koridor územní rezervy zasahuje do EVL Krkonoše a k hranici PO Krkonoše. Dochází k úpravě
umístění osy územní rezervy v obloucích v rozsahu 100-200 m, na severním okraji se osa koridoru
přiklání více k zastavěnému území a do stopy stávající silnice se napojuje severně
za Harrachovem cca o 400 m dříve než stávající řešení ZÚR.
Změna trasy je natolik malá, že na úrovni ZÚR je prakticky nehodnotitelná. Koridor prochází
souvislým lesním celkem na severních svazích Mumlavy. Na severovýchodním okraji koridoru
(v místě největší odchylky od původní trasy) nové řešení zasahuje v menší míře (dle vrstvy
mapování biotopů AOPK ČR) lesní chráněná stanoviště EVL Krkonoše. Jedná se konkrétně
o stanoviště 9110 – bučiny asociace Luzulo-Fagetum a stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny.
V tomto směru je nová trasa vhodnější. (Podrobné průzkumy za účelem posouzení vlivu na životní
prostředí a konkrétní projektové řešení mohou přinést nové skutečnosti, které mohou být
pro minimalizaci vlivu rozhodující.)
Vliv na ptačí oblast Krkonoše se úpravou osy koridoru územní rezervy nezmění. Vliv může být
maximálně velmi malý.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí.
D74 - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Prodloužení úseku D05B pro řešení nového napojení přeložek je do značné míry formální. Cílem
je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení na stávající komunikace
a plánované přeložky. Nepatrným prodloužením řešeného úseku se dostává upravovaná část
silnice I/38 do kontaktu s EVL Jestřebsko-Dokesko a v menším rozsahu i s PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady. Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR nejsou v trase vymezeného
silničního koridoru evropská stanoviště chráněná v EVL. Rovněž se nevyskytují evropsky
významné druhy. Je třeba preferovat projektové řešení minimalizující zásah do EVL, popř. je třeba
posoudit další potenciální způsoby ovlivnění, které je možné řešit až na úrovni projektu (ovlivnění
vodního režimu v EVL apod.).
Vliv lze očekávat velmi malý, s ohledem na nejistoty na úrovni ZÚR hodnotíme vliv jako mírný
negativní až žádný.
Velikost vlivu = 0 až -1
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D31 - úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace, elektrizace
Pro celý koridor se mění formální označení (z D31A na D31). V úseku Turnov – Košťálov
k žádným územním změnám nedochází. Nově je navržen dílčí úsek (prodloužení koridoru
na hranice kraje). Nově navržený dílčí nezasahuje ani do blízkosti lokalit soustavy NATURA 2000.
Vliv lze vyloučit. (Úsek trati, který prochází EVL Průlom Jizery u Rakous, mění pouze kód
koridoru.)
Velikost vlivu = 0
D63 - úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
Koridor k optimalizaci stávající trati prochází údolím Kamenice, kde tok Kamenice představuje EVL
Horní Kamenice. Předmětem ochrany je losos atlantský a vydra říční. Železniční trať vede podélně
v souběhu s lokalitou a mnohokrát tok Kamenice kříží. Míru vlivu nelze na úrovni ZÚR s ohledem
na velmi těsný kontakt optimalizované trati a EVL vyloučit. K ovlivnění by mohlo dojít v případě
zásahů do koryta a břehů, regulace opevňování, vznik migračních překážek apod. Lze
předpokládat, že by záměr neměl představovat nějaké dramatické úpravy trasy železnice, které by
znamenaly nové rozsáhlé zásahy do nivy a toku Kamenice. Takovéto úpravy by totiž patrně mohly
podstatně ovlivnit odtokové poměry v území, což by nebylo v souladu se zásadou Z29, která
upravuje protipovodňovou ochranu území. K ovlivnění lososa atlantského může dojít zejména
při výstavbě, při modernizací, úpravách stávající trati na kontaktu s tokem Kamenice. Může se
jednat o dočasné disturbance okolí spojené s mechanickým znečištěním apod. V případě vydry
může při výstavbě navíc docházet k vyrušování. Rámec možných úprav při modernizaci železnice
je (přes výše uvedené předpoklady) třeba vymezit podmínkou: „Vyloučit liniové zásahy do koryta
toku a jeho břehů, jako je překládání toku, opevňování, výrazné morfologické úpravy v nivě
Kamenice“. Za těchto podmínek bude vliv maximálně mírný negativní.
Velikost vlivu = -1
E25_E8C - vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
Koridor AZÚR vede po jižní hranici EVL Klíč, z jihu obchází osa koridoru menší čedičový kužel
„Borská skalka“ (479 m n.m.). Kužel je porostlý malým lesíkem, v rámci kterého se vyskytuje malý
segment stanoviště 9180 – lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Dotčení
stanoviště se nepředpokládá a kromě toho není předmětem ochrany v EVL Klíč. K ovlivnění EVL
nedojde.
Velikost vlivu = 0
VTL2A - VTL plynovod Liberec jih – Vratislavice nad Nisou, přeložka
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Koridor pro plynovod kříží EVL Luční potok, který
kolmo přechází. Lze očekávat průchod plynovodů průtlakem pod zemí a pod potokem, k ovlivnění
bioty ani případně náplavů s mihulemi by dojít nemělo. Vliv bude patrně možné zcela vyloučit,
ovšem s ohledem nejistoty v použití technologie a způsobu realizace se hodnotí na úrovni ZÚR
jako mírný negativní až žádný vliv.
Velikost vlivu = 0 až -1

B.3.2.3. POROVNÁNÍ VARIANT NÁVRHOVÝCH KORIDORŮ A PLOCH
AZÚR navrhuje variantní řešení jako územní rezervu D09R. Vliv na soustavu NATURA 2000 lze
pro D09R i pro D09 vyloučit, protože se žádná lokalita nenachází v dosahu vlivu potenciálního
využití koridoru.
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B.3.3. Kumulativní a synergické vlivy a vliv na celistvost EVL a PO
Návrhové koridory AZÚR s negativním vlivem na EVL a PO
Kód
Název záměru
návrhu
D74

silnice I/38, přeložka Jestřebí

D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
VTL plynovod Liberec jih – Vratislavice nad Nisou,
VTL2A
přeložka

Název EVL nebo PO

Kód vlivu

EVL Jestřebsko-Dokesko, PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady
EVL Horní Kamenice
EVL Luční potok

0 až -1
-1
-1

V případě koridorů dopravní a technické infrastruktury, kterou upravuje nebo doplňuje AZÚR lze
kumulativní a synergické vlivy vyloučit. Zjištěné mírné negativní vlivy, které nebylo možné
na úrovni ZÚR vyloučit, působí v různých poměrně vzdálených územích, na jiné lokality
a předměty ochrany. Nedojde rovněž ani k narušení celistvosti lokalit jednotlivými koridory ani
při společném působení.
Kumulativní a synergické vlivy nelze vyloučit u některých zásad, které nemají na úrovni ZÚR
konkrétní územní vymezení. Do značné míry to může souviset právě s touto charakteristikou.
Druhým důvodem je, že některé typy opatření jsou ze své povahy vázané na konkrétní typ
prostředí.
Kumulativní a synergické vlivy mohou mít zejména zásada Z29 (vytvářet územní předpoklady
pro realizaci protipovodňových opatření …) a v mnohem menší potenciální intenzitě i zásada Z60
(rozvoj cestovního ruchu) včetně Z60a. Uvedené zásady mohou působit kumulativně a synergicky
v rámci jedné zásady (více záměrů společně), ale i společně. Dotčené mohou být zejména EVL
vymezené na ochranu vodních ekosystémů, kde předměty ochrany jsou na vodu a údolní nivy
vázaní živočichové. Vliv je podrobně popsán přímo u vyhodnocení vlivu zásady Z29 a Z60(a).
Navržená kritéria, podmínky a úkoly pro uplatnění zásady by měly zajistit, že bude vyloučen
významný negativní vliv i v kumulaci prováděných změn v území. Pro vyloučení významného
negativního kumulativního vlivu je třeba při uplatňování AZÚR evidovat vlivy jednotlivých záměrů
(včetně mírných negativních vlivů) a hodnotit kumulativní a synergické vlivy. (Podmínkou
hodnocení kumulativního vlivu je dostatečná znalost rozšíření a velikosti populací předmětů
ochrany.)
Kumulativně a synergicky může působit uplatňování řady dalších zásad. Aktuálně dochází
k ovlivňování a kumulativnímu působení zejména v rámci specifické oblasti SOB7b Krkonoše.
Další rozvoj podobného charakteru předpokládá i AZÚR. Rozvojové záměry nových zastavitelných
ploch a návrhy na rozšiřování zejména lyžařských areálů mohou omezovat rozlohu některých
chráněných stanovišť nebo populace evropsky významných druhů v EVL Krkonoše a PO
Krkonoše. Správa KRNAP tyto zásahy eviduje a má přehled o kumulativním působení na celém
území největší EVL Libereckého kraje i ptačí oblasti.

B.4. ZÁVĚR, PODMÍNKY, OPATŘENÍ
Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého
kraje má významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebo zda lze významný
negativní vliv vyloučit. Významný negativní vliv je definován jako porušení příznivého stavu lokality
z hlediska ochrany. Dále je úkolem posuzování hledat řešení s nejmenším vlivem.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyčerpávající vyhodnocení všech
zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů na soustavu
NATURA 2000. Tyto zásady byly posouzeny z hlediska potenciálního ovlivnění, resp. jak je
zajištěna (zdůrazněna) ochrana evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, aby nedocházelo
při uplatňování ZÚR k rozporům s evropskou i státní legislativou.
Podrobně mohly být posouzeny územní průměty rozvojových zásad do sledovaného území. Byly
zkoumány i ostatní zásady, u nichž se konkrétní územní vymezení předpokládá až při uplatňování
ZÚR v rámci územního plánování obcí.
Návrh AZÚR LK č. 1

100

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Po úpravě některých zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje, který vytváří předpoklady
pro zajištění příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
Na základě zhodnocení AZÚR Libereckého kraje lze konstatovat:
Konkrétní míru vlivu (při zohlednění nejistot, které vyplývají z měřítka vymezení) bylo
možné hodnotit u záměrů s konkrétním územním vymezením, konkrétně u koridorů
dopravní a technické infrastruktury, případně u veřejně prospěšných opatření.
U územně nespecifikovaných zásad byly sledovány způsoby zajištění ochrany soustavy
NATURA 2000, případně byly tyto způsoby navrženy k doplnění tak, aby při uplatňování
ZÚR byla již na úrovni koncepce zdůrazněna a zajištěna ochrana příznivého stavu. Řada
připomínek byla zapracována v průběhu přípravy AZÚR.
AZÚR provádí úpravy formulací některých zásad, které zpřesňují a zvýrazňují ochranu
hodnot životního (přírodního) prostředí včetně lokalit soustavy NATURA 2000.
Hodnocení vlivů návrhů konkrétně územně vymezených (koridorů technické a dopravní
infrastruktury, VPS a VPO - ÚSES):
Dílčí úpravy ÚSES, jejichž prvky mají povahu veřejně prospěšných opatření, nebudou mít
negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Koridory technické a dopravní infrastruktury, které AZÚR doplňuje a upravuje, nebudou mít
významný negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Ve 2 případech byl zjištěn potenciálně mírný negativní až nulový vliv (0 až -1) na EVL Luční
potok (koridor VTL2A), EVL Jestřebsko-Dokesko, PO Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady (koridor D74).
Při optimalizaci železniční trasy v koridoru D63 nelze vyloučit mírný negativní vliv
na EVL Horní Kamenice. Je třeba zajistit ochranu předmětů ochrany EVL Kamenice a jejich
biotopů.
Pro zajištění vyváženého rozvoje území při současném zdůraznění ochrany soustavy
NATURA 2000 je třeba do výrokové části AZÚR doplnit:
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“.
U zásady Z31 doplnit do kritéria a podmínek bod d) : „.…, ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“
Při sledování vlivů uplatňování AZÚR (např. zásady Z29) se doporučuje: Sledovat vlivy
rozvoje území na lokality soustavy NATURA 2000 a evidovat případné změny stavu
předmětů ochrany (pro možnost sledování kumulativních vlivů), viz rovněž kapitola A.10.
Při uplatňování zásady Z31 je třeba (v případě výstavby a provozu VVE) monitorovat kolize
fauny s VVE a vést jejich evidenci, viz rovněž kapitola A.10.
Byl vyloučen významný negativní vliv, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivu
na integritu (celistvost) lokalit soustavy NATURA 2000, v důsledku působení územně
vymezených koridorů a ploch s konkrétním využitím AZÚR.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyhodnocení velikosti vlivu
všech zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů
na soustavu NATURA 2000. Po úpravě některé zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje,
který vytváří současně předpoklady pro zajištění příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
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PŘÍLOHA 1 ČÁSTI B VURÚ
PŘEHLED EVL A PO LIBERECKÉHO KRAJE

EVL 1 – Bílá Desná – kanál protržené přehrady (CZ0513657)
Přepouštěcí kanál Protržené přehrady 3 km severně od obce Albrechtice v Jizerských horách,
osady Mariánská Hora. Významné zimoviště netopýra velkého. V rámci širšího regionu (ten
výrazně přesahuje hranice Libereckého kraje) jediné zimoviště, kde počet zimujících jedinců
předmětného druhu je pravidelně vyšší než 100.
Rozloha lokality je 0,08 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 2 – Bukovec (CZ0510405)
Jedná se o čedičový kužel Bukovce (1005 m), jádro stejnojmenného přírodního komplexu, který se
tyčí nad jihovýchodním okrajem osady Jizerka. Do popisovaného území patří rovněž louky
v jihovýchodní části osady a smrkové porosty na jihovýchodních svazích Bukovce.
Rozloha lokality je 120,35 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
6430

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 3 – Cihelenské rybníky (CZ0513238)
Soustava čtyř rybníků na Stružnickém potoce, asi 1 km severozápadně od Horní Libchavy u České
Lípy. Mělké rybníky v bažinaté, vrbami porostlé nivě. Na hrázích solitéry břízy, bezu černého a olše
lepkavé. Rybníky jsou obklopeny ze severní strany poli a ruderální vegetací. Přítomny jsou
i rákosiny. Na lokalitě bylo zjištěno 25 druhů vážek, včetně vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia
pectoralis) – druh z přílohy II směrnice o stanovištích. Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé
v Libereckém kraji. Rozloha lokalita je 9,05 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
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EVL 4 – Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky (CZ0513237)
Mokřad s vodní plochou dvou rybníčků, prameniště, rákosiny a vlhké podmáčené louky, dále
s rašelinnou olšinou o celkové rozloze cca 9 ha v nadmořské výšce 268-273 m n. m., se nachází
při SZ okraji České Lípy. Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé v Libereckém kraji.
Rozloha lokality je 20,26 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 5 – Český Dub – základní umělecká škola (CZ0513658)
Půda ZUŠ uprostřed obce Český Dub (0,05 ha). Jedna z pěti největších letních kolonií druhu
Myotis myotis v ČR.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 6 – Doksy – zámek (CZ0513659)
Půda zámku uprostřed obce Doksy – letní kolonie netopýra velkého.
Rozloha lokality je 0,57 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 7 – Dolní Ploučnice (CZ0513505)
Lokalita sleduje tok od České Lípy po soutok s Labem v Děčíně. Rozloha EVL je 779,28 ha. Tok
Ploučnice se nachází v hluboko zaříznutém údolí místy kaňonovitého charakteru. Ploučnice
částečně protéká intravilány menších obcí, kde je tok regulován. Tok Ploučnice je lemován
fragmenty lužních lesů, vlhkých podmáčených luk a bylinných břehových porostů. Regulační
úpravy postihly přibližně 20-30 % délky území.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1106

Losos atlantský (Salmo salar)

1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

1355

Vydra říční (Lutra lutra)

EVL 8 – Horní Kamenice (CZ0423507)
EVL je v úseku Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník včetně vybraných drobných
přítoků. Povodí horní Kamenice představuje komplex většinou malých vodních toků podhorského
pásma s vhodnými trdlišti lososa atlantského (štěrkové plochy s prokysličenou vodou). Toky mají
většinou přirozené koryto, zastoupení plochy v intravilánu obcí není převažující. Tok Kamenice se
nachází převážně v lesích (smrčiny a olšiny). Pro lososa představuje povodí Kamenice (tok
Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník a dolní tok přítoků Bynoveckého potoka,
Olešničky, Bílého potoka, Pryského potoka a Líseckého potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR.
Území je také kvalitní lokalitou vydry říční.
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Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1355

Vydra říční (Lutra lutra)

1106

Losos atlantský (Salmo salar)

EVL 9 – Horní Ploučnice (CZ0513506)
EVL doprovází tok Ploučnice od České Lípy proti proudu k Mimoni, kde se dělí na 2 větve, jedna
sleduje Panenský potok až do Jablonného v Podještědí, druhá je vymezena podél toku Ploučnice
do Stráže pod Ralskem a podél Ještědského potoka ke Křížanům. V celé délce je chráněn tok jako
stanoviště a migrační cesta lososa, v části do Mimoně je chráněn biotop vydry v omezeném
rozsahu i klínatky rohaté. Výskyt dalších chráněných druhů je místní. Rozloha je 837,35 ha.
Předměty ochrany
NV č. 371/2009 Sb. rozšiřuje seznam předmětů ochrany EVL Horní Ploučnice.
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91F0

Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1037

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

1106

Losos atlantský (Salmo salar)

1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1059

Modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

1078*

Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

1355

Vydra říční (Lutra lutra)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 10 – Janovické rybníky (CZ0513240)
Tři lesní rybníky (východně od obce Janovice v Podještědí) na lesnatém úbočí Ještědského
hřbetu. Hráze jsou ze žulových kvádrů, zatím holé. První z rybníků nejblíže k obci má charakter
zkonsolidovaného mokřadu, další dvě nádrže jsou mělkými rybníky. Rybníky nemají přítok. Jedná
se o jednu z mála lokalit vážky jasnoskvrnné v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 1,86 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
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EVL 11 – Jeskyně Sklepy pod Troskami (CZ0513666)
Pseudokrasová jeskyně puklino-rozsedlinového charakteru cca 1 km JV od zříceniny hradu Trosky
a cca 3 km JZ od Rovenska pod Troskami. Jeskyně představuje zimoviště netopýrů, sídlí zde však
také letní kolonie vrápence malého.
Rozloha lokality je 0,04 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 12 – Jestřebsko – Dokesko (CZ0514042)
Rozsáhlé území s dominantami Novozámeckého a Břehyňského rybníka, Máchova jezera
a Hradčanských stěn. V jižní části je lokalita ohraničena (od západu na východ) obcemi Zahrádky,
Jestřebí, Staré Splavy, Doksy a zasahuje nejdále na východ k vrcholu Velké Bukové (474 m).
Severní hranice (směrem opačným) tvoří Hradčanské rybníky a niva Ploučnice až k Brenskému
mlýnu a zahrnut je i Heřmanický rybník. Charakteristickými geomorfologickými prvky JestřebskoDokeska jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce rozčleněné
do bizarních skalních útvarů a kaňonovitých soutěsek a dále neovulkanické vrchy, které jsou
výraznými krajinnými dominantami.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030

Evropská suchá vřesoviště

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150

Prolákliny na rašelinném podloží

7230

Zásaditá slatiniště

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Rašelinný les

91T0

Středoevropské lišejníkové bory

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Evropsky významné druhy:
1903

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

1477

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

1084*

Páchník hnědý (Osmoderma emerita)

1758

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

1087 *

Tesařík alpský (Rosalia alpina )

1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

hvězdička označuje prioritní druh a staniště
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EVL 13 – Jezevčí vrch (CZ0510509)
Jedná se o význačnou znělcovou kupu severně silnice I/13 mezi městy Cvikov a Jablonné
v Podještědí. Bučiny a suťové lesy ve vrcholové oblasti dosahují vysokého stupně přirozenosti.
Rozloha lokality je 96,00 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
9130
9180*
-

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 14 – Údolí Jizery a Kamenice (CZ0513822)
Původní EVL Jizera a Kamenice byla na základě NV č. 371/2009 Sb. rozšířena a přejmenována.
Území pokrývá oblast podél řek Jizery (k soutoku s Jizerkou u Horní Sytové) a Kamenice
(cca na úroveň obce Držkov). Jedná se o proudné toky se silným zastoupením kamenitého
substrátu s poměrně zachovalým původním korytem. Jizera od soutoku s Kamenicí po soutok
s Jizerkou a Kamenice od soutoku s Jizerou po Bohuňovsko představují velmi významné prostředí
stabilní populace vranky obecné. EVL byla rozšířena o údolí Jizery pod Semily a údolí Kamenice
v úseku mezi obcemi Držkov a Jesenný. Rozloha lokality je 400,55 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
3220

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030

Evropská suchá vřesoviště

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

EVL 15 – Jizerskohorské bučiny (CZ0510400)
Jizerskohorské bučiny se rozprostírají na severních svazích Jizerských hor nad, v nadmořské
výšce přibližně 350 – 1013 m. Jedná se o největší komplex lesních porostů s převahou buku
lesního v celém Českém masívu. Reliéf území je velmi členitý – příkré skalnaté svahy, hluboké
rokle horských potoků s četnými vodopády, skaliska a skalní města, kamenná moře atd. Rozloha
lokality je 3536,96 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště
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EVL 16 – Klíč (CZ0510508)
Klíč u Nového Boru je tvořen fonolitem, jiné vrcholy různými typy trachytů. Maloplošně se vyskytují
i živinami bohatší vulkanity. Pro oblast jsou typické kvartérní deluviální sedimenty, nejtypičtěji jsou
vyvinuty jako kamenná moře a suti na Klíči. Rozloha lokality je 322,83 ha. Jedinečná jsou
společenstva bezlesí typu časného postglaciálu. Nejrozšířenějším předmětem ochrany jsou
acidofilní bučiny.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150

Středoevropské silikátové sutě

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

EVL 17 Kokořínsko (CZ0214013)
Rozsáhlá oblast, která na území Libereckého kraje zasahuje pouze zčásti. Do území jsou zahrnuty
především lesní komplexy v kaňonovitých údolích s výchozy pískovce s výskytem vláskatce
tajemného (Trichomanes speciosum). Územím protékají dvě přirozeně meandrující říčky
Liběchovka a Pšovka. Rozloha EVL je 9 679,78 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
6410

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná
naleziště vstavačovitých )
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6210

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7210*

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230

Zásaditá slatiniště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91E0*
-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1145

Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

1149

Sekavec písečný (Cobitis taenia)

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

1014

Vrkoč útlý (Vertigo angustior)

1902

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 18 – Kozlov – Tábor (CZ0510164)
Jedná se o les mezi obcemi Pekloves a Košov. Jedna z posledních lokalit souvislejšího výskytu
bučin v Podkrkonoší. Unikátnost podtrhuje i atraktivní reliéf průlomu Cidliny Kozákovským
hřbetem. Rozloha lokality je 304,25 ha.
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Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91E0
-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 19 – Krkonoše (CZ0524044)
Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských hercynských pohoří. Tvoří
horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi
sídelními útvary Harrachov na západním okraji a Žacléřem na východním okraji. Výškové rozpětí:
400 m – 1602 m n. m. Rozloha je 54 979,60 ha a zahrnuje i intravilány obcí.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

4070*

Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktické vrbové křoviny

6150

6430

Silikátové alpínské a boreální trávníky
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6520

Horské sečené louky

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem a šťovíkem horským)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

910E*

Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

9410

Evropsky významné druhy:
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

4094*

Hořeček český (Gentianella bohemica)

4113*

Svízel sudetský (Galium sudeticum)

2217*

Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. Sudetica)

4069*

Zvonek český (Campanula bohemica)

-

hvězdička označuje prioritní druh nebo stanoviště
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EVL 20 – Lemberk – zámek (CZ0513662)
Jedná se o půdu zámku Lemberk (1 km sv. od obce Jablonné v P.) – jedna z nejvýznamnějších
letních kolonií vrápence malého v severních Čechách. Rozloha lokality je 0,25 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1303 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 21 – Luční potok (CZ0513254)
Luční potok od Liberce k rybníku u Horního Podlesí je významným biotopem mihule potoční
v povodí Lužické Nisy. Rozloha lokality je 1,18 ha.
Evropsky významné druhy:
1096

Mihule potoční (Lampetra planeri)

EVL 22 – Lužickohorské bučiny (CZ0420520)
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 23 – Manušické rybníky (CZ0513244)
Soustava šesti rybníků na potoce Šporka u České Lípy. Mělké rybníky jsou obklopeny částečně
lesem, rákosinami, porosty vrb, resp. vlhkými podmáčenými loukami. Jedna z několika lokalit
kuňky ohnivé v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 16,38 ha. Populace kuněk je odhadována
na 50 jedinců.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 24 – Poselský a Mariánský rybník (CZ0514669)
Původní EVL Mariánský rybník byla na základě NV č. 371/2009 Sb. rozšířena a přejmenována.
EVL je vymezena v nivě Robečského potoka s Poselským a Mariánským rybníkem a mokřadními
a rašelinnými biotopy jižně od města Doksy, v těsné blízkosti obce Obora, východně od silnice
Česká Lípa – Mladá Boleslav. Rozloha lokality je 79,68 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

hvězdička označuje prioritní stanoviště
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Evropsky významné druhy:
1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana´)

1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

EVL 25 – Pelíkovice (CZ0513247)
Jedná se o vlhkou krvavcovou louku s navazujícími lesními okraji, na severu přiléhá rybník (1 km
Z od Rychnova u Jablonce nad Nisou) – lokalita modráska bahenního s regionálním významem.
Rozloha lokality je 2,31 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

EVL 26 – Podhájí – chalupa (CZ0513663)
Jedná se o roubenou chalupu (Podhájí), která se nachází ve vzdálenosti 400 m od vchodu
do jeskyně Sklepy pod Troskami (asi 1 km JV od zříceniny hradu Trosky). Letní kolonie vrápence
malého využívá oba výše uvedené prostory v závislosti na vývoji počasí. Za parných dnů se
vrápenci zdržují v jeskyni, za chladných dnů se stěhují na půdu chalupy. Chalupa v Podhájí se
nachází na louce se zahradami obklopené lesem. Rozloha lokality je 0,02 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

EVL 27 – Podtrosecká údolí (CZ0514113)
Jedná se o soustavu kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky
a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město s komplexem mokřadních luk v údolní nivě.
V území je jedna z deseti lokalit hlízovce Loeselova na území ČR, jediná lokalita v Českém ráji.
Vláskatec tajemný se vyskytuje na větším počtu „podlokalit“ jak v prostoru samotných
Podtroseckých údolí, tak ve skalním městě Hruboskalsko. V EVL je známa 1 ze 3 navrhovaných
lokalit srpnatky fermežové v Libereckém kraji.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy:
1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1149

Sekavec písečný (Cobitis taenia)

1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

1903

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 28 – Prácheň – Zicht (CZ0513249)
Jedná se o mokřad na severním okraji obce Prácheň, 1 km od Kamenického Šenova. Od roku
1985 je zde sledován stabilní výskyt čolka velkého. Rozloha lokality je 2,08 ha.
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Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1166

Čolek velký (Triturus cristatus)

EVL 29 – Průlom Jizery u Rakous (CZ0510191)
Území mezi Turnovem a Malou Skálou na obou březích podél toku Jizery. Jedná se o komplex
údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů a teplomilných trávníků. Jsou přítomna pískovcová
skalní města na plošinách a hluboce zaříznutá říční údolí s prudkými svahy. Vodní tok vytváří
u Rakous mohutný meandr. Rozloha lokality je 1062,15 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná
naleziště vstavačovitých )
Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9150

Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

6210

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 30 – Quarré (CZ0510403)
Lokalita Quarré zahrnuje rašelinnou louku s rašelinnou smrčinou. Vrchoviště je situováno
na vrcholové plošině izolovaného kopce. Jedná se o relativně velké přirozené bezlesí s mozaikou
zachovalých vrchovištních společenstev, včetně vegetace šlenků svazu Leuko-Scheuchzerion.
Rozloha lokality je 2,39 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 31 – Rašeliniště Jizerky (CZ0510402)
Jádrové území EVL se rozkládá severozápadně od osady Jizerka v plochém údolí mezi Vlašským
a Středním jizerským hřebenem v nadmořské výšce cca 860-940 m. Rašeliniště Jizerky zahrnuje
rozsáhlý komplex rašelinných luk, porostů kleče a smrkových lesů v povodí říčky Jizerky. Území
představuje kombinaci rašelinných bezlesí, klečových a smrkových porostů s lučními ekosystémy
a rozptýlenou zástavbou v osadě Jizerka. Rozloha lokality je 263,53 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
7110*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Aktivní vrchoviště

7410

Přechodová rašeliniště a třasoviště

6230*

91D0 *

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

hvězdička označuje prioritní stanoviště
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EVL 32 – Rašeliniště Jizery (CZ0510415)
Rašeliniště Jizery se nachází v pánevní poloze na pravém břehu horního toku řeky Jizery.
Zachovaly se zde původní populace rašelinné smrčiny a podmáčené smrčiny. Přirozená bezlesí
představují rašelinná společenstva. Meandrující tok Jizery s mohutnými štěrkovými náplavy je
rovněž unikátní a dodnes velmi aktivní. Rozloha lokality je 396,80 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
7110*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 33 – Rokytka (CZ0513251)
EVL představuje Rokytka (Údolský potok) od soutoku s Lužickou Nisou ke Kryštofovu údolí, cca 5
km západně od Liberce. Jedná se o malý vodní tok pstruhového pásma, v němž převládají úseky
s hrubým štěrkovým substrátem a úseky písčitoštěrkového dna. Významná lokalita vranky obecné.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

EVL 34 – Roverské skály (CZ0512100)
Jedná se o rozsáhlý lesní komplex v severní části CHKO Kokořínsko. V pískovcových skalách se
nacházejí četné mikrolokality vláskatce tajemného, který zde vytváří vitální a rozsáhlé kolonie.
Rozloha lokality je 1 688,58 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1421 Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 35 – Skalice u České Lípy (CZ0513665)
Pískovcový lom na východním okraji obce Skalice u České Lípy. Lokalita navazuje
na urbanizované území. Jedná se o vytěžené podzemní prostory. Okolní prostředí tvoří borové
monokultury. Jedná se o významné zimoviště a sociální místo pro druh netopýra velkého, druhé
nejpočetnější zimoviště tohoto druhu na uzemí Libereckého kraje. Rozloha lokality je 0,04 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 36 – Slatinné vrchy (CZ0513255)
Slatinné vrchy (430 m n.m.) se nacházejí cca 4 km sv. od Doks a cca 2 km s. od Velkého a Malého
Bezdězu. Jedná se o jednu z mála lokalit tesaříka alpského v ČR. Rozloha lokality je 138,46 ha.
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Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1421*

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 37 – Smědá (CZ0510402)
Meandry řeky Smědé v úseku Frýdlant – státní hranice. Přirozený tok s vyvíjejícími se meandry
a mrtvými rameny, s mozaikou přirozených lesních, nivních, mokřadních a vodních společenstev
(nadmořská výška 220 – 250 m). Řeka má proměnlivou šířku toku od 4 do 12 m i proměnlivou
hloubku od mělčin po hluboké tůně. Protéká loukami s břehovými porosty vrb, místy lesy. Niva řeky
bývá 1-2x do roka zaplavovaná. Rozloha lokality je 143,16 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1037 Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
1096 Mihule potoční (Lamperta planery)
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)

EVL 38 – Smědava (CZ0510408)
EVL představuje prameniště jižně od Smědavy, na rozvodí Hnědé Smědé a Černé Desné.
Nadmořská výška lokality činí přibližně 850-900 m. Chráněny jsou relativně zachovalé přírodní
biotopy v okolí silnice Bílý Potok-Souš obklopené komplexy mladých lesů a imisních holin. Jedná
se o zrašelinělé úžlabiny s přechodem horských bučin do klimaxových smrčin. Plocha je 41,24 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
7110*

Aktivní vrchoviště

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0 *

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 39 – Stružnické rybníky (CZ0513257)
Soustava čtyř rybníků asi 1 km sv. od obce Stružnice, 4 km zsz. Od Č. Lípy – jedna z mála lokalit
kuňky ohnivé v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 17,51 ha.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 40 – Ronov – Vlhošť (CZ0513258)
Jedná se o původní lokalitu Stvolínky – Kravaře (CZ513258), která byla rozšířena a přejmenována.
Lokalita se nachází v nivě Bobřího potoka. Území mezi Stvolínkami a Kravařemi tvoří mělké údolí
s širokou nivou potoka s pestrou mozaikou převážně lučních porostů, od intenzivně sečených luk
po rákosiny. Typický je mozaikovitý výskyt olšin, popř. liniových lemů vodotečí a kanálů.
Významnou část lokality představují svahy Ronova a Vlhoště. Rozloha lokality je 747,36 ha.
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Evropská stanoviště:
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým
nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

9180*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1059

Modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

1014

Vrkoč útlý (Vertigo angustior)

EVL 41 – Suchý vrch – Naděje (CZ0514041)
Jedná se o zalesněné území v centrální části Lužických hor mezi obcemi Rousínov a TrávníkNaděje. Bohatá podrostová květena na Milštejně má zřetelně reliktní charakter. Cenné jsou
i porosty pionýrských dřevin na sutích Suchého vrchu. Jedna z mála známých a dobře
zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu Myotis bechsteinii na uzemí ČR s dostatečnou
plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s dostatkem doupných stromu pro letní i zimní
úkryt umožňující existenci stabilní populace. Významným prvkem na lokalitě je pseudokrasová
jeskyně sloužící jako sociální místo. Rozloha lokality je 187,75 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Evropsky významné druhy:
1323

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii )

1308

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

EVL 42 – Svitavka (CZ0513509)
Drobný vodní tok v úseku mezi obcí Lindava a státní hranicí východně od Nového Boru. Úsek
malého vodního toku protékající převážně menšími obcemi. Vedle proudných částí se zde
vyskytuje i dostatek jemných bahnitopísčitých náplavů. Úsek Svitavky od Lindavy po státní hranici
představuje lokalitu velmi početné populace mihule potoční vysokého regionálního významu.
Rozloha lokality je 10,11 ha.
NV č. 371/2009 Sb. upravuje hranice EVL.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1096

Mihule potoční (Lampetra planeri )
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EVL 43 Vápenice – Basa (CZ0513261)
Jedná se o jižní a jihovýchodní svahy Ještědského hřbetu. Na lokalitě je mnoho menších
vápencových lomů se vstupy do krasových jeskyní. Vyskytují se zde krasové jeskyně a opuštěné
vápencové lomy sloužící jako sociální místo pro netopýry (zejména druhu Myotis bechsteinii). Dále
se zde nachází mozaika suťových lesů s květnatou bučinou, kde druh Myotis bechsteinii nachází
úkryt pro letní kolonie a přirozená loviště. Rozloha lokality je 137,56 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
6520

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a
v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Horské sečené louky

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

6230*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1308

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

1323

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 44 – Velký a Malý Bezděz (CZ0514243)
Velký a Malý Bezděz tvoří výraznou krajinnou dominantu nad obcí Bezděz, cca 8 km východně
od Doks. Dva znělcové vrcholy o výšce 603 m n.m. (Velký Bezděz) a 578 m n.m. (Malý Bezděz)
s význačnou přirozenou nelesní vegetací a se smíšeným listnatým lesem na sutích. V bukových
doubravách a dubových bučinách nalezneme zajímavou květenu, jsou však především
biotopem,ve kterém žije a rozmnožuje se vzácný tesařík alpský. Rozloha lokality je 70,34 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Evropsky významné druhy:
1323

Netopýr velkouchý ((Myotis bechsteini)

1421*

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 45 – Zahrádky (CZ0513508)
Zámecký park na okraji obce Zahrádky u České Lípy a navazující lipové aleje. Zámecký park
anglického typu s kombinací porostu původních teplomilných doubrav a pravidelně sečených
lučních ploch. Původní solitérní dřeviny jsou doplněny výsadbou exotů. Na park navazují lipové
aleje. Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1084*

Páchník hnědý (Osmoderma emerita)

hvězdička označuje prioritní druh
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EVL 46 – Západní jeskyně (CZ0514667)
Vchod do jeskyně se nachází ve stěně vápencového lomu na západním svahu Vápenného vrchu.
Lokalitou je krasová jeskyně, v okolí vchodu je vápencový lom se štěrbinovou vegetací
vápnomilných skal. Lokalita je významným zimovištěm a sociálním místem netopýrů, zejména
druhu Rhinolophus hipposideros. Jedná se o nejseverněji položené zimoviště dlouhodobě stabilní
populace tohoto druhu. Zjištěny byly také následující druhy: Myotis myotis, Myotis daubentonii,
Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Myotis brandtii, Myotis emarginatus, Eptesicus nilssonii,
Eptesicus serotinus a Plecotus auritus.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy:
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 47 – Zdislava – kostel (CZ0513668)
Půda kostela v obci Zdislava, 2 km z. od Liberce. Středně velká letní kolonie netopýra velkého.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 48 – Binov – Bobří soutěska (CZ0510441)
Čedičový vrch Binov se nachází 1 km jihovýchodně od obce Loučky u Verneřic na západním okraji
Libereckého kraje. Součástí EVL je i údolí Bobřího potoka. Významnou část EVL představují lesy.
Převládají suťové lesy, dále dubohabřiny, květnaté a acidofilní bučiny. V údolí Bobřího se jedná
o jasano-olšové luhy. Z nelesních biotopů jsou významná společenstva skal a sutí skalní vegetace
s kostřavou sivou atd. Při okrajích lokality se uplatňují louky s převahou ovsíkových luk.
Na podmáčených a vlhkých místech se objevují tužebníková lada a pcháčové louky.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180*

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91I0*

Eurosibiřské stepní doubravy

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 49 – Červený rybník (CZ0515001)
Jedná se o podmáčený okraj rybníku severně od České Lípy u osady Pihel, nedaleko stávající
silnice I/9. EVL představují mokřadní olšiny, rašelinné březiny a vlhké louky, které navazují
na oligotrofní rybník s litorálními porosty. Předmětem ochrany EVL je srpnatka fermežová.
Předměty ochrany
Evropsky významné druhy:
1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)
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EVL50 – Jizerské smrčiny (CZ0510412)
EVL zahrnuje centrální část náhorní plošiny Jizerských hor s vrcholy Jizerou a Černou horou
v nadmořské výšce okolo 1000 m (Jizera 1022 m n.m.). Jedná se o lesnaté území s třtinovými
a pomáčenými a rašelinnými smrčinami. Méně zastoupeny jsou horské papratkové smrčiny.
Významný podíl (4 %) představují v EVL rašelinná společenstva jako jsou otevřená vrchoviště,
přechodová rašeliniště, vrchovištní šlenky. Na balvanitých a skalnatých substrátech se vyskytuje
brusnicová vegetace skal a drolin a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL51 – Ralsko (CZ0510028)
Ralsko je nejvýraznějším vrchem poměrně rozsáhlého území Ralské pahorkatiny. Hlavní hodnotu
představují na jedné straně kvalitní lesní ekosystémy zachovalé na velké ploše, na straně druhé
primární bezlesí skalních výchozů (neovulkanitů i pískovců). Jedná se o neovulkanický vrch Ralsko
2 km severovýchodně od Mimoně, dosahující výšky 696 m n.m. Rozloha EVL je 143,7 ha. V EVL
výrazně převažují lesní biotopy. Z chráněných stanovišť jsou nejrozšířenější květnaté bučiny,
a acidofilní bučiny. V exponovaných polohách vrcholového kuželu a s přesahy níže do východního
svahu jsou rozšířeny suťové lesy asociace Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum. V bylinném
patře se poměrně hojně vyskytují česnek medvědí (Allium ursinum), árón plamatý (Arum
maculatum), dymnivka plná (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), lilie
zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

hvězdička označuje prioritní stanoviště

PO1 – Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
Dominantami navržené ptačí oblasti jsou rybníky Novozámecký, Břehyně a Heřmanický. Všechny
se vyznačují rozsáhlými litorálními porosty a společně hostí nejpočetnější českou populaci jeřába
popelavého (Grus grus). Z dalších významných druhů zde hnízdí slavík modráček (Luscinia
svecica), bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus aeruginosus), sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Na rybníky z hnízdišť v okolních
v lesích zaletuje orel mořský (Haliaeetus albicilla). Ve východní části území se vyskytují rozsáhlé
borové lesy na písčitém podkladě, které dávají prostor početným populacím lelka lesního
(Caprimulgus europaeus) a skřivana lesního (Lullula arborea).
Předměty ochrany
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica)
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PO2 – Jizerské hory
Navržená oblast zahrnuje náhorní plošinu a severní svahy Jizerských hor. Odlesněním vrcholové
partie Jizerských hor byly vytvořeny vhodné podmínky pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jehož
populace začátkem devadesátých let vrostla. Rovněž došlo k rozšíření a postupnému zvyšování
stavů lindušky luční (Anthus pratensis), čečetky zimní (Carduelis flammea), hýla rudého
(Carpodacus erythrinus) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Na odlesněných pláních
vrcholové části oblasti dochází k periodickým gradacím populací hraboše mokřadního (Microtus
agrestis), které vytvářejí potravní nabídku pro sýce rousného (Aegolius funereus). Na rašelinnných
loukách, které jsou tradičními tokaništi tetřívků, ojediněle hnízdí bekasiny otavní (Gallinago
gallinago), na polské straně v oblasti Rašeliniště Jizery bylo opakovaně zaznamenáno hnízdění
jeřába popelavého (Grus grus). Odlišný charakter má severní část navrženého území. Ve starých
bukových porostech vzácně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), lejsek malý (Ficedula parva)
a včelojed lesní (Pernis apivorus). K dalším pravidelně hnízdícím druhům patří holub doupňák
(Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), sýc rousný
(Aegolius funereus), v posledních letech i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).
Předměty ochrany
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Sýc rousný (Aegolius funereus)

PO3 – Krkonoše
Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny. Mezi
ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš patří alpínské vrcholy, ledovcové kary
a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. Pouze zde v rámci
České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček tundrový (Luscinia
svecica svecica) – izolovaná populace 25-30 párů – a pěvuška podhorní (Prunella collaris),
z dalších druhů linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším
významným územím je mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na
jihovýchodě území. Zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), tetřev
hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc rousný
(Aegolius funereus), datel černý (Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný
(Lanius collurio).
Předměty ochrany
Chřástal polní (Crex crex)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
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C.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA SKUTEČNOSTI
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

ZJIŠTĚNÉ

Aktuální územně analytické podklady byly podle § 28 stavebního zákona pro řešené území
aktualizovány v roce 2013. ÚAP vyhodnocují sledované jevy podle přílohy č. 1 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb. Z hlediska vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP se jeví jako
vhodnější a více vypovídající zhodnotit ovlivnění závad, slabých stránek a hrozeb zjištěných v ÚAP
v Rozboru udržitelného rozvoje území Libereckého kraje (kapitola 4.2 Závady, slabé stránky
a hrozby).
Předmětem vyhodnocení jsou tedy v ÚAP identifikovaná:
a) ohrožení přírodními procesy (jevy 50, 53, 61, 62, 64)
b) závady, slabé stránky a hrozby vyplývající z provedené SWOT analýzy (Závady či slabé
stránky vycházejí z aktuálního stavu posuzovaného území, jsou identifikovány
především ty problémy, se kterými se LK potýká již nyní. Jako hrozba či ohrožení území
jsou identifikovány především potenciální budoucí problémy, které mohou ovlivnit území
LK.)
Dále uvedené vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy AZÚR je jako celek
hodnocena z hlediska míry přínosu k eliminaci problémů a závad uvedených v ÚAP.
Při hodnocení míry přínosu byla použita jednoduchá stupnice:
-1

AZÚR zhoršuje problém či závadu.

0

AZÚR neřeší problém či závadu.

X

Neexistuje příčinná souvislost mezi AZÚR a problémem či závadou.

+1

AZÚR přispívá k eliminaci problému či závady.

K hodnocení míry je přiřazen komentář, který uvádí jak je předmět vyhodnocení v AZÚR řešen,
a z čeho se tudíž při stanovení mírů přínosu vychází.
V případě, že AZÚR předmět vyhodnocení (ohrožení, závadu apod.) nově neřeší (ani v rámci nově
formulovaných krajských priorit územního plánování), ale pouze přejímá řešení z platných ZÚR,
uvádí se do hodnocení míry přínosu slovní spojení „nemění se“.
OHROŽENÍ PŘÍRODNÍMI PROCESY
MÍRA
PŘÍNOSU

OHROŽENÍ

KOMENTÁŘ

záplavová území

P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami
Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 – +1
rozšiřuje se na území celého LK, resp. Z48.

území zvláštní povodně pod vodním P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami
+1
dílem
Přebírá se stávající řešení v rámci Z62.
poddolovaná území

P15 – zohledňovat problematiku
s ohroženou
stabilitou
(sesuvy
poddolování atd.)

území
půdy, +1
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OHROŽENÍ PŘÍRODNÍMI PROCESY
OHROŽENÍ

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

P14 - SOB4 Frýdlantsko – řešení zatížení
území z energetického zdroje Turów za hranicí
ČR
(Polsko),
doprovázené
druhotnými
sesuvná území a území jiných
negativními vlivy (snižování hladiny podzemních
geologických rizik – pouze plošné
+1
zdrojů vody, sesuvy atd.)
polygony
P15 – zohledňovat problematiku území
s ohroženou
stabilitou
(sesuvy
půdy,
poddolování atd.)
P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů
(brownfields)
staré
zátěže
území Z9 – SOB3 Mimoňsko – bývalý VVP Ralsko,
a kontaminované plochy – pouze těžba uranu
+1
staré zátěže po těžbě uranu
Z47 - vytvářet územní předpoklady pro
rekultivaci ploch starých ekologických zátěží
a ploch devastovaných těžbou

SLABÉ STRÁNKY
MÍRA
PŘÍNOSU

SLABÉ STRÁNKY

KOMENTÁŘ

existence
významných
rozdílů
v oblasti hospodářského rozvoje
mezi jednotlivými obcemi - území
hospodářsky
slabých
oblastí
Frýdlantsko, Cvikovsko, Jihozápadní
Českolipsko, Mimoňsko, Podještědí,
Semilsko, Jižní Jilemnicko (Program
rozvoje LK 2007-2013)

AZÚR upravuje kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v území a aktualizuje
úkoly pro územní plánování ve specifických
oblastech SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko
a SOB5 Český ráj jih, naopak ruší SOB 1
Jihozápadní Českolipsko, SOB2 Lužické hory,
SOB 8 Český ráj sever, ROB 4 Semily-Železný
Brod a ROB 5 Jilemnice, rušeny jsou i některé
rozvojové osy nadmístního významu. AZÚR jde +1/0
tedy částečně proti řešení uvedené slabé
stránky,
nicméně
při
rušení
vychází
z aktualizovaných podkladů pro ÚAP 2015 a
dalších
skutečností,
které
zachování
vyjmenovaných oblastí nebo os nepodporují, viz
odůvodnění AZÚR. (Vyjmenovaná území jsou
v rámci AZÚR řešena ještě na jiných místech
AZÚR, např. P13.)

jednostranné zaměření hospodářství Podmíněno tržními mechanismy, poptávkou,
X
na automobilový průmysl a sklářství nabídkou kvalifikované pracovní síly atd.

přetížení hlavních středisek CR

P11
hledat
a
přijmout
opatření
ke koordinovanému usměrňování a řízení
rekreace a cestovního ruchu - zdroje přetížení
území v nejvíce exponovaných prostorech
Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje
a naopak
podporovat využití existujících +1
územních rezerv hodnotných území v prostoru
Frýdlantska, Ralska, Lužických hor a Máchova
kraje
Z59
cílevědomě
identifikovat
dosud
nedoceněný potenciál specifických oblastí
Návrh AZÚR LK č. 1
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SLABÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

MÍRA
PŘÍNOSU

KOMENTÁŘ
SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a vytvářet
územní předpoklady pro rozvoj rekreace
a cestovního ruchu.

P7 - upřednostňovat využívání zastavěného
území (přestavby, revitalizace a sanace území)
před neodůvodněnými požadavky na zástavbu
ploch volné krajiny ve smyslu ochrany
nezastavěného území
Z55 - v ÚPD jednotlivých obcí zohledňovat
neefektivní
zástavba
cenných odlišné územní a funkční dispozice sídel,
+1
pozemků v ROB – roztahování sídel upřednostňovat
intenzifikaci
využití
již
zastavěných území před expanzí do volné
krajiny…
OB7 Liberec, ROB3 Turnov, SOB7a Jizerské
hory,
SOB7b
Západní
Krkonoše
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných
území před zástavbou volných ploch
vysoký podíl neobydlených bytů
P2 – předcházení prostorové sociální segregaci
+1
v některých částech LK (ORP TUR,
P21 – posouzení kvality bytového fondu
SEM, JIL, TAN)
V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo, např.
nepříznivá věková struktura v ORP důrazem na zlepšování občanské vybavenosti
TUR, SEM a ŽB oproti ostatním (viz Z58) a posílením prvků hospodářského 0
částem LK
pilíře. Dílčím způsobem řešeno v P2 z hlediska
možné sociální segregace.

nižší úroveň
průměru ČR

nedostatečná
sociální péče

vzdělanosti

kapacita

P2 – zvyšování úrovně vzdělanosti pro vyšší
uplatnění obyvatel v měnící se struktuře
pracovních příležitostí
P5 - vytváření územních podmínek pro
proti
optimalizaci dostupnosti vzdělávání
+1
(v rámci ROS3 např. vytvářet územní podmínky
pro rozvoj cyklodopravy
v úseku Rynoltice
– Nový Bor též pro denní dojíždění za prací a
vzděláváním)

zařízení

Dílčím způsobem řešeno v P2 z hlediska možné
sociální segregace. Přebírá se stávající řešení nemění se
v rámci Z58. Lépe řešitelné v rámci ÚP obcí.

V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo
dlouhodobá
koncentrace posílením
prvků
hospodářského
pilíře,
nezaměstnanosti v ORP FRÝ, ČL podporou specifických oblastí apod. Ve 0
a NB, v posledních letech i ŽB
specifických oblastech není problematika
nezaměstnanosti zmiňována.
nepřipravenost území na srážkové
extrémy,
zastavěné
území
a zastavitelné plochy vymezené P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami
v záplavových
územích
Q100, Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 – +1
nevymezené
či
nedostatečně rozšiřuje se na území celého LK, resp. Z48.
vymezené záplavové území
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SLABÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

nevyhovující nakládání
a odpadními vodami

MÍRA
PŘÍNOSU

KOMENTÁŘ

P19 - zajištění efektivní likvidace odpadních vod
bez negativních dopadů na životní prostředí
s odpady
Přebírá se stávající řešení odpadních vod +1
v rámci Z28.
Aktualizuje se Z35 – nakládání s odpady

absence heliportu v areálu Krajské AZÚR neřeší.
nemocnice v LBC
v provozu.

Heliport

je

aktuálně

v již

x

HROZBY
HROZBY

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

P11 - hledat a přijmout opatření ke
koordinovanému usměrňování a řízení rekreace
a cestovního ruchu - zdroje přetížení území
v nejvíce exponovaných prostorech Jizerských
hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak
další koncentrace rozvoje CR pouze podporovat využití existujících územních rezerv
do středisek CR v Krkonoších, hodnotných území v prostoru Frýdlantska, +1
Jizerských horách a v Českém ráji
Ralska, Lužických hor a Máchova kraje
Z59
cílevědomě
identifikovat
dosud
nedoceněný potenciál specifických oblastí
SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a vytvářet
územní předpoklady pro rozvoj rekreace a
cestovního ruchu.
P7 - upřednostňovat využívání zastavěného
území (přestavby, revitalizace a sanace území)
před neodůvodněnými požadavky na zástavbu
ploch volné krajiny ve smyslu ochrany
nezastavěného území
Z55 - v ÚPD jednotlivých obcí zohledňovat
plošně
náročná
výstavba
odlišné územní a funkční dispozice sídel,
způsobující náklady na veřejnou
+1
upřednostňovat
intenzifikaci
využití
již
infrastrukturu
zastavěných území před expanzí do volné
krajiny…
OB7 Liberec, ROB3 Turnov, SOB7a Jizerské
hory,
SOB7b
Západní
Krkonoše
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných
území před zástavbou volných ploch
V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo
dlouhodobé vylidňování menších
posílením
prvků
hospodářského
pilíře, 0
obcí v periferních polohách
podporou specifických oblastí.
rostoucí rozdíly mezi obcemi V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo
a regiony z hlediska demografického posílením
prvků
hospodářského
pilíře, 0
vývoje
podporou specifických oblastí.
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HROZBY
HROZBY

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

P11 - podporovat systémový rozvoj cestovního
ruchu zajištěností služeb dle kategorizace
přechod některých periferních obcí center a středisek cestovního ruchu
+1
na čistě rekreační funkci
Aktualizace Z59 (rozvoj CR), Z60 (kategorizace
center a středisek CR), nová zásada Z60a
(turistické koridory)
P7 - upřednostňovat využívání zastavěného
území (přestavby, revitalizace a sanace území)
před neodůvodněnými požadavky na zástavbu
ploch volné krajiny ve smyslu ochrany
nezastavěného území
Z55 - v ÚPD jednotlivých obcí zohledňovat
neudržitelná
urbanizace
odlišné územní a funkční dispozice sídel,
a suburbanizace
volné
krajiny
+1
upřednostňovat
intenzifikaci
využití
již
zejména v okolí větších měst
zastavěných území před expanzí do volné
krajiny…
OB7 Liberec, ROB3 Turnov, SOB7a Jizerské
hory,
SOB7b
Západní
Krkonoše
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných
území před zástavbou volných ploch
další zvyšování zátěže území
a krajiny
vlivem
potenciálních
uživatelů a jednodenní návštěvnosti
(již dnes přetížená území)

SOB7a Jizerské hory, SOB7b Západní
Krkonoše, SOB5 Český ráj jih - zohlednění
dominantního až zásadního vlivu jednodenní
+1
návštěvnosti
Přebírá se stávající řešení jednodenní
návštěvnosti v rámci Z52, Z58, Z60.

P8
–
zajistit
ochranu
povrchových
a podzemních vod a vodních ekosystémů
zvyšujících retenční schopnost území
P16 - vhodným návrhem užívání zastavěného
snižování retenční schopnosti volné území i zastavitelných ploch a hospodařením
+1
i zastavěné krajiny
v krajině vytvářet územní podmínky pro
navyšování
retenční
schopnosti
krajiny
a snížení odtoku dešťových vod z území
Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 –
rozšiřuje se na území celého LK, resp. Z48.
pokračující fragmentace krajiny Jednotlivé návrhy změn podle AZÚR jsou
nepřírodními
prvky
(dopravní z hlediska fragmentace krajiny posouzeny 0/-1
a technická infrastruktura)
v rámci části A VURÚ.
narušení
krajinného
rázu
Jednotlivé návrhy změn podle AZÚR jsou
nevhodnými stavebními zásahy,
v relevantních případech posouzeny v rámci 0/-1
změnami
kultur
pozemků
části A VURÚ.
a organizací ZPF
strukturální problémy v tradičních
průmyslových
odvětvích
LK
AZÚR neřeší.
(sklářství, bižuterie) --> vliv na ORP
NB, JN, ŽB

0
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URBANISTICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

slabá vnitřní integrita
(Českolipsko spáduje
Boleslav, Jilemnicko
(Královehradecký kraj)

MÍRA
PŘÍNOSU

KOMENTÁŘ

P6 - v optimální prostorové a organizační
struktuře území upevnit integritu kraje,
vzájemné kooperace
OB7 Liberec – posílení veřejné dopravy jako
aspektu integrity oblasti i LK; posílení kooperací
mezi centry osídlení uvnitř i vně (OB7, SOB7a,
SOB7a, SOB3)
území kraje Rozvojové osy zvyšují integritu kraje – některé
na Mladou byly aktualizovány a některé zrušeny. Zrušeny
+1/0
na Vrchlabí byly rovněž některé rozvojové a specifické
oblasti, které kooperaci mezi centry a oblastmi
řešily.
AZÚR
při
rušení
vychází
z aktualizovaných podkladů pro ÚAP 2015 a
dalších
skutečností,
které
zachování
vyjmenovaných oblastí nebo os nepodporují, viz
odůvodnění AZÚR.
Přebírá se stávající řešení v rámci Z52, Z53,
Z54.

nízká míra dostupnosti krajského
AZÚR nenavrhuje nové řešení.
města z ORP Semily a Jilemnice

velké
množství
nevyužívaných
a zdevastovaných staveb, areálů,
pozemků
(brownfields)
často
postižených starou ekologickou
zátěží

nemění se

P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů
(brownfields)
OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa-Nový Bor,
SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko revitalizace a nové využití tzv. brownfields
Z47 - vytvářet územní předpoklady pro
rekultivaci ploch starých ekologických zátěží
a ploch devastovaných těžbou

+1

Dílčím způsobem řešeno v P2 z hlediska možné
nevybavenost rychle se rozvíjejících
sociální segregace. Přebírá se stávající řešení nemění se
obcí (MŠ, domovy pro seniory)
v rámci Z58. Lépe řešitelné v rámci ÚP obcí.
SOB7b Západní Krkonoše - v mezích zajištění
udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu
území regulovat záměry na zvyšování zatížení
nadměrná výstavba nových objektů území cestovním ruchem, novými sportovně
druhého
bydlení
v
horských rekreačními a ubytovacími kapacitami, zamezit
+1
střediscích (Harrachov, Rokytnice n. expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a
J., Bedřichov, Albrechtice v J. h.
využívání území s ohledem na zájmy ochrany
přírodních a kulturních hodnot, obdobně
v SOB7a Jizerské hory
Lépe řešitelné v rámci ÚP obcí.
velká hustota a velký počet malých
venkovských
sídel
komplikující AZÚR respektuje stávající venkovská sídla.
budování a provozování DI a TI
vysoké
zátěže
území
vlivem
potenciálních uživatelů a jednodenní
návštěvnosti v některých částech LK
(nedostatečná připravenost území
mimo tradiční centra CR)

0

SOB7a Jizerské hory, SOB7b Západní
Krkonoše, SOB5 Český ráj jih - zohlednění
dominantního až zásadního vlivu jednodenní
+1
návštěvnosti
Přebírá se stávající řešení jednodenní
návštěvnosti v rámci Z52, Z58, Z60.
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URBANISTICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

P2 – předcházení prostorově sociální segregaci
P17 – veřejná infrastruktura – předcházení
negativním sociálně patologickým jevům ve
společnosti (hygienické závady, sociálně
sociální segregace obyvatel (ORP
odloučené lokality apod.)
+1
TAN, FRÝ)
P21 – posouzení stávajícího bytového fondu
OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa - Nový Bor,
SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko předcházení sociální segregaci
zastavěné území a zastavitelné P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami
plochy vymezené v záplavových Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 – +1
územích Q100
rozšiřuje se na území celého LK, resp. Z48.

DOPRAVNÍ ZÁVADY
ZÁVADY

nedostatečné silniční
(přetíženost,
malá
s Královehradeckým a
krajem

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

AZÚR v rámci dopravního řešení napojení na
Královéhradecký
kraj
zpřesňuje
koridor
kapacitní silnice S5, úsek Ohrazeníce-TurnovRovensko p. Troskami-hranice LK.
propojení
AZÚR v rámci dopravního řešení napojení na
rychlost)
Ústecký kraj navrhuje dílčí korekce trasy I/13 +1
Ústeckým
v úseku Kunratice u Cvikova- Jablonné
v Podještědí a Rynoltice-Jablonné v Podještědí
(Lvová). Homogenizace, rekonstrukce a úpravy
silnice I/13, které budou provedeny v rámci
stávajícího koridoru silnice I/13 se nevymezují.

AZÚR zpřesňuje koridor železniční dopravy
nedostatečné železniční napojení na
ŽD8 (Praha-MB-LB-hranice ČR) v úseku +1
Prahu a Mladou Boleslav
hranice LK-Liberec.
AZÚR přebírá řešení ze stávající ZÚR – územní
zhoršená
dopravní
dostupnost rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko p.T.z okrajových částí kraje (především Semily. Dochází k vypuštění jedné z variant nemění se
z ORP SEM)
územní
rezervy,
úsek
Turnov-Semily
v souvislostech s vybraným koridorem S5.
nevyhovující stavební a dopravně
technický stav DI a nedostatek
finančních prostředků na stavby,
opravy a údržbu silniční sítě

AZÚR nevyhovující dopravně technický stav
řeší v návrhu dopravního řešení na vybraných
+1/x
úsecích komunikací. Nedostatek finančních
prostředků není v rámci ÚP řešitelný.

Úsek silnice I/35 Bílý Kostel nad Nisou –
nevyhovující stav silnice I/35
Hrádek nad Nisou – hranice ČR byl realizován a
v úseku Bílý Kostel n. N. – Hrádek
x
v roce 2014 byla silnice zprovozněna. Příslušný
n. N.
koridor se v AZÚR vypouští.
AZÚR přebírá řešení ze stávající ZÚR, na
nevyhovující
silniční
napojení
komunikaci I/10 dochází v úseku KořenovJizerských hor a Krkonoš (I/14
nemění se
Harrachov k mírnému posunu koridoru pro
a I/10)
územní rezervu.
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DOPRAVNÍ ZÁVADY
ZÁVADY

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

SOB3 Mimoňsko - prověřit možnosti zachování
vzletové a přistávací dráhy v délce min. 800 m
omezené provozní možnosti letišť k využití pro sportovní a rekreační létání býv.
+1
v Libereckém kraji
voj. letiště Hradčany
D37 Letiště Liberec – přebírá se řešení ze
stávající ZÚR.
Jedná se o jev neovlivnitelný v rámci ÚP, lze
však včasně reagovat na jeho následky, např.
podpořit veřejnou dopravu, což AZÚR uvádí u
OB7 Liberec - podporovat aktivity směřující k
nárůst individuální automobilové posílení významu veřejné osobní dopravy,
dopravy na úkor využívání veřejné významného
aspektu
integrity
oblasti x
dopravy
i Libereckého kraje. V systému veřejné dopravy
osob rozvíjet tramvajovou dopravu na území
center osídlení Liberec a Jablonec nad Nisou
včetně
optimalizace
jejich
vzájemného
propojení.

HYGIENICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

KOMENTÁŘ

MÍRA
PŘÍNOSU

vysoká míra radonového rizika na Jedná se neměnnou vlastnost žulového podloží,
x
žulovém podloží v Jizerských nelze ovlivnit. Radonové riziko je uvedeno
horách
v P15.
specifické znečištění těžkými kovy
AZÚR neřeší.
(Desná, Lučany n. N. a okolí)

0

P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů
(brownfields)
specifické SEZ po těžbě uranu na
Z9 – SOB3 Mimoňsko – bývalý VVP Ralsko,
SV ORP ČL (Stráž p. R., Hamr n. J.,
těžba uranu
+1
Ralsko) v CHOPAV Severočeská
Z47 - vytvářet územní předpoklady pro
křída
rekultivaci ploch starých ekologických zátěží
a ploch devastovaných těžbou
AZÚR v rámci dopravního řešení navrhuje
nadměrná hluková zátěž v okolí
některé obchvaty, vyhodnoceno v rámci části A +1
hlavních silničních tahů
VURÚ.
Vysvětlivka: P - krajská priorita, Z - zásada.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech (2013)
dospělo k závěru, že AZÚR ve většině případů přispívá k eliminaci problému či závady.
Nejednoznačná je situace v případě v ÚAP identifikované slabé stránky „existence
významných rozdílů v oblasti hospodářského rozvoje mezi jednotlivými obcemi - území
hospodářsky slabých oblastí Frýdlantsko, Cvikovsko, Jihozápadní Českolipsko, Mimoňsko,
Podještědí, Semilsko, Jižní Jilemnicko (Program rozvoje LK 2007-2013)“, a to v oblastech,
kde byly v rámci AZÚR zrušeny specifické nebo rozvojové oblasti, tj. SOB 1 Jihozápadní
Českolipsko, SOB2 Lužické hory, SOB Český ráj sever, ROB 4 Semily-Železný Brod a ROB
Jilemnice, rušeny jsou i některé rozvojové osy nadmístního významu. AZÚR jde tedy
částečně proti řešení uvedené slabé stránky, nicméně při rušení vychází z aktualizovaných
podkladů pro připravované ÚAP 2015 a z dalších skutečností, které zachování
vyjmenovaných oblastí nebo os nepodporují, viz odůvodnění AZÚR. Obdobně lze hodnotit
ovlivnění v ÚAP identifikované urbanistické závady „slabá vnitřní integrita území kraje
(Českolipsko spáduje na Mladou Boleslav, Jilemnicko na Vrchlabí (Královehradecký kraj)“.
ÚAP dále identifikují slabou stránku „dlouhodobá koncentrace nezaměstnanosti v ORP
FRÝ, ČL a NB, v posledních letech i ŽB“, nezaměstnanost by zřejmě bylo možné doplnit
v rámci příslušných kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území. Nicméně
řešení nezaměstnanosti je prostřednictvím ZÚR zprostředkované, přímo spojeno je
s vytvářením předpokladů pro rozvoj ekonomických aktivit ve slabších oblastech.
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D.

PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ
V ÚAP, NAPŘ. SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH
PRŮZKUMECH A ROZBORECH

Doplňující průzkumy a rozbory nebyly pořizovány.
AZÚR navrhuje změny některých prvků ÚSES, předpokládá se jejich další zpřesnění v ÚP. Změny
vyplynuly ze zprávy o uplatňování ZÚR, 2014 a dalších v AZÚR vyjmenovaných podkladů. Jedná
se o posílení environmentálního pilíře URÚ.
AZÚR se v rámci zásady Z31 zabývá umisťováním vysokých větrných elektráren na území LK.
Uvádí se schéma „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných
elektráren“, kde je území LK rozděleno na území nevhodná, spíše nevhodná a podmíněně vhodná
(primárně učená k prověření možností umisťování VVE). Vyhodnocením schématu se zabývá část
A VURÚ. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie posiluje zejména hospodářský a environmentální
pilíř URÚ.
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E.

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÚR K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který
uspokojuje potřeby současné i budoucí generace.
Priority územního plánování stanovuje na celostátní úrovni Politika územního rozvoje ČR (PÚR)
a na krajské úrovni Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Odůvodnění AZÚR zahrnuje
vyhodnocení souladu s nadřazeným dokumentem, což je PÚR. Podle odůvodnění AZÚR se zcela
nově upravují priority územního plánování Libereckého kraje v návaznosti na republikové priority
stanovené v PÚR tak, že věcně a obsahově sledují republikové priority. Rovněž byly doplněny
a upraveny příslušné kapitoly ZÚR tak, aby lépe naplňovaly republikové priority územního
plánování. Odůvodnění AZÚR v návaznosti na jednotlivé republikové priority přehledně
vyjmenovává úpravy a aktualizace příslušných kapitol ZÚR.
Předkládaná část VÚRU se zaměřuje na podrobné vyhodnocení přínosu AZÚR k naplnění priorit
platné PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 z roku 2015. Vzhledem k tomu, že kapitola A. „Stanovení
priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR“ byla v rámci AZÚR vypracována zcela nově (stávající text
byl odstraněn a nahrazen novým), zabývá se následující vyhodnocení všemi stanovenými
krajskými prioritami jako novými, tj. nevyhledává rozdíly mezi původním a navrhovaným zněním.
Vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy jednotlivé priority jsou považovány za cíle
územního plánování na úrovni ČR a Aktualizace č. 1 je jako celek porovnána s těmito cíli.
Při hodnocení míry přínosu byla použita jednoduchá stupnice:
-1

AZÚR zhoršuje problém či závadu.

0

AZÚR neřeší problém či závadu.

X

Neexistuje příčinná souvislost mezi AZÚR a problémem či
závadou.

+1

AZÚR přispívá k eliminaci problému či závady.

K hodnocení míry je uveden komentář.
PÚR ČR
Republikové priority územního plánování jsou stanoveny v odstavcích 14 až 32 PÚR. Republikové
priority jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování
v návazných ZÚR krajů a ÚP obcí. V následující části je vyhodnocen potenciální přínos AZÚR
k naplnění všech stanovených priorit územního plánování.
priorita 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P1. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A), aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území (kapitoly B a C) a úkolů pro územní plánování (v kapitole E, odpovídající
zásada Z49). AZÚR respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Vlivy AZÚR na životní
prostředí hodnotí dokumentace SEA, která rovněž stanovuje opatření a podmínky k ochraně
hodnot životního prostředí.
priorita 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority do
krajské priority územního plánování P1. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3
ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací
kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území (v kapitole E, odpovídající zásada Z54).
priorita 15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P2.
Dále prostorovou sociální segregaci řeší priorita P17 s ohledem na umisťování veřejné
infrastruktury a priorita P21 k posouzení bytového fondu. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány
kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajských priorit územního plánování
(kapitola A) a aktualizací úkolů pro územní plánování (zejm. v kapitole E, odpovídající zásada
Z55). Prostorovou sociální segregaci AZÚR řeší v rámci OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa - Nový
Bor, SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko (kapitoly B a C
priorita 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí
hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P3. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D, E a I ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (např. v kapitole E, odpovídající
zásada Z55), dále vymezením území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření
změn jejich využití územní studií (kapitola I, odpovídající zásada Z72). AZÚR řeší komplexně
rozvoj území s ohledem na nadřazenou územně plánovací dokumentaci a na místní potřeby
rozvoje.
priorita 16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Míra přínosu: +1
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Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P4. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B,
E.3 a I ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A)
a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro
územní plánování (v kapitole B a E, odpovídající zásady Z53, Z54, Z56), dále vymezením území
vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií
(kapitola I, odpovídající zásada Z72).
priorita 17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P5.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásady Z55, Z56). AZÚR rozvíjí území ve všech směrech tak, aby byla podpořena stabilita
ekonomické základny a obyvatel. Významné je v tomto ohledu rovněž řešení dopravní
infrastruktury.
priorita 18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P6.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole E,
odpovídající zásady Z52, Z53, Z54). AZÚR vychází a navazuje na stávající polycentrickou
strukturu osídlení.
priorita 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích
na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P7.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D a E, odpovídající
zásady Z55, Z56). Vyhodnocení v části A VURÚ řeší potřebnou míru ochrany nezastavěného
území tak, aby byla podpořena rovnováha mezi požadavky rozvoje a ochrany životního prostředí.
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priorita 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P8.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D a E.1 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D a E, odpovídající
zásady Z42 - Z48).
U návrhových koridorů a ploch AZÚR je třeba počítat s omezeními vyplývajícími z přítomnosti
hodnot environmentálního pilíře. Vyhodnocení vlivu AZÚR na vyjmenované aspekty je předmětem
části A VURÚ.
Opatření a podmínky dokumentace SEA zajišťují rozvoj území při respektování a zajištění ochrany
hodnot environmentálního pilíře.
priorita 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti
a prostupnosti krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P9. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, E.1,
E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací
úkolů pro územní plánování (v kapitole E, odpovídající zásady Z42, Z54). U návrhových koridorů
a ploch AZÚR je třeba počítat s omezeními vyplývajícími z potřeby zajištění migrační propustnosti
krajiny. Vyhodnocení vlivu AZÚR na tento aspekt je předmětem části A VURÚ.
priorita 21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P10.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásada Z54).
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priorita 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P11.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásady Z59, Z60, Z60a).
priorita 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné
i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P12.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, řešeno
průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P13.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, řešeno
průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Míra přínosu: +1
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Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P14, vlivy emisí z doprav jsou řešeny v krajské prioritě P12.
Dále řešeno v rámci priority P18 (segregovat lokalizaci ploch pro aktivity obtížně slučitelné
s obytným prostředím, které mají nebo mohou mít negativní vliv na kvalitu prostředí a
na dlouhodobý pobyt v něm (zejména soustředěné ekonomické aktivity na plochách výroby
a dopravní a technické infrastruktury). Ve vazbě na prioritu byla aktualizována kapitoly A ZÚR, a to
zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A).
priorita 25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P15. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásada Z29).
priorita 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P16.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásada Z29).
priorita 27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy,
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P17.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D, E.3 a H ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D, E odpovídající
zásady Z53, Z54).
priorita 28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury
je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P18.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásady Z54, Z55).
priorita 29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné
zeleně v místech, kde je to vhodné.
Míra přínosu: +1
Komentář: Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního
plánování P13. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a E.3 ZÚR, a to
zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií
a podmínek pro rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování
(v kapitole B, C, D a E řešeno průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
Míra přínosu: +1
Komentář: Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního
plánování P19. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, D.2 a D.1 ZÚR, a to zejména
stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro
rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole D a E,
odpovídající zásady Z26, Z28, Z47, Z48).
priorita 31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
Míra přínosu: +1
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Komentář: Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního
plánování P20. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a D.2 ZÚR, a to zejména
stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek
pro rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole D,
odpovídající zásady Z30-Z33).
priorita 32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Míra přínosu: +1
Komentář: Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního
plánování P21. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3 ZÚR, a to zejména
stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek
pro rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole E,
odpovídající zásady Z54, Z55).
AZÚR formuluje krajské priority územního plánování v souladu s prioritami PÚR ČR a cíli
územního plánování, respektuje vstupní potřeby a požadavky rozvoje území. Celostátní
priority územního plánování jsou v AZÚR dále rozvíjeny v návaznosti na potřeby
Libereckého kraje, a to formou podrobnějšího stanovení krajských priorit územního
plánování a v relevantních případech aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování. Vlivy na hodnoty
environmentálního pilíře jsou vyhodnoceny v části A VURÚ, kde jsou rovněž stanovena
opatření a podmínky vedoucí k zajištění ochrany hodnot životního prostředí při zachování
možností komplexního rozvoje území.
AZÚR vytváří předpoklady pro realizaci kontinuálního a vyváženého rozvoje území, tj.
posilování hospodářské základny a společenské soudržnosti a při respektování opatření
a podmínek z části A VURÚ rovněž za přijatelných vlivů na životní prostředí, a přispívá
k naplnění priorit územního plánování stanovených v PÚR ČR.

Návrh AZÚR LK č. 1

136

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
SHRNUTÍ

ROZVOJ ÚZEMÍ –

Předmětem této kapitoly je vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, a jejich soulad.
Pro vyhodnocení vlivu AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad jsou použity
jako referenční jevy charakteristiky územních podmínek pro hospodářský rozvoj, soudržnost
společenství obyvatel území a pro příznivé životní prostředí převzaté z ÚAP (2013).
Vyhodnoceny byly vlivy změn navrhovaných AZÚR, které mají územní průmět.
Pro vlastní vyhodnocení vlivů AZÚR je stanovena míra ovlivnění podle následující stupnice:
-2

změna má na charakteristiku silný negativní vliv

-1

změna má na charakteristiku mírný negativní vliv

0

změna má na charakteristiku neutrální vliv, popř. neexistuje příčinná souvislost
charakteristiky a navrhované změny (v některých případech obdobné jako míra vlivu
„nemění se“)

+1

změna má na charakteristiku slabý pozitivní vliv

+2

změna má na charakteristiku silný pozitivní vliv

nemění se
-

oproti platným ZÚR se míra vlivu nemění
v případě územních rezerv se vliv neposuzuje

Stanovení míry ovlivnění zohledňuje zejména:
- zda jde o přímé či zprostředkované ovlivnění skutečnosti jevu,
- významnost (plošnou, početní ap.) ovlivnění jevu stavbami, jejichž umístění se umožňuje
a činnostmi, které s těmito stavbami souvisí.
V případě, že AZÚR předmět vyhodnocení (změnu v území) neřeší zcela nově, ale přejímá
v podstatě řešení z platných ZÚR, uvádí se do hodnocení míry přínosu slovní spojení „nemění se“.

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ
HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ
Hodnocené indikátory:
1. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
2. Intenzita bytové výstavby
3. Ochrana půd I. a II. třídy ochrany
4. Plochy výroby
5. Dostupnost silnic a železnic
6. Počet ekonomických subjektů
7. Daňové příjmy
8. Zadluženost
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Hodnocení hospodářských podmínek na území LK v rámci ÚAP (2013) prokázalo existenci
výrazných rozdílů mezi jednotlivými regiony. ORP Liberec oproti zbytku území kraje vykazuje
výrazně lepší výsledky. Ukazuje se zde vysoká závislost na dopravní dostupnosti, která se odvíjí
především od rychlostních silnic R10 a R35. Mezi hospodářsky silnější patří také pás Doksy –
Česká Lípa – Nový Bor. Zde je hospodářství podpořeno zejména průtahem silnice první třídy
na Mladou Boleslav a významným vlivem cestovního ruchu především na Dokesku.
ROB1 Liberec a ROB3 Turnov jsou v hospodářském pilíři silné. Stejně tak SOB6 Západní
Krkonoše, kde je významný vliv cestovního ruchu. Naopak SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko
patří ke slabším oblastem.
ORP ČL má nízký potenciál pro hospodářský rozvoj především na V a Z ORP. Je to způsobeno
především nízkým počtem ekonomických subjektů v celém ORP a horší dostupností silnic
a železnic na V území. Oblast Podještědska je hospodářsky slabá zejména kvůli nízkým daňovým
příjmům, špatné dostupnosti silnic a železnic a také je v této oblasti malé množství ploch výroby.
Frýdlantsko je hospodářsky slabší díky jeho periferní poloze (odříznutí horami, sousedství
s Polskem a tedy slabé vazby na zbytek území v LK), vykazuje také nízký počet ekonomických
subjektů a ekonomicky aktivních obyvatel. Oblast Semilska se dlouhodobě potýká se stárnutím
obyvatel a tím nižším podílem ekonomicky aktivních obyvatel. Obce v ORP Semily mají také
špatnou dostupnost k silnicím a železnicím a vykazují nízké daňové příjmy.
(převzato z ÚAP 2013)
VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D49A územní rezerva pro silnici případné budoucí využití území, aktuálně nemá
nemění se
I/10, úsek Kořenov - Harrachov potenciál ovlivnění podmínek pro hospodářský
rozvoj. Drobná úprava trasy vliv nemění.
D08B silnice I/13 úsek Liberec
Dílčí úprava koridoru oproti stávajícím ZÚR, vliv
nemění se
(Krásná Studánka) -- Mníšek na hospodářský rozvoj se prakticky nemění.
Dětřichov
D09D silnice
Frýdlant

I/13,

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze
obchvat severovýchodní části (cca poloviny), a to od
nemění se
křížení řeky Smědé. Vliv na hospodářský rozvoj
se prakticky nemění.

Územní rezerva představuje ochranu území pro
D09R územní rezerva pro
případné variantní budoucí využití území,
obchvat Frýdlantu (variantní
aktuálně nemá potenciál ovlivnění podmínek pro
řešení)
hospodářský rozvoj.

D74 silnice
Jestřebí

I/38,

-

Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení,
umístění
MÚK
a
napojení
na stávající
komunikace a plánované přeložky. Stávající vliv
na hospodářský rozvoj se významně nemění,
nicméně vzhledem k charakteristice uvádějící že
hospodářství v pásu Doksy – Česká Lípa – Nový
přeložka
Bor je podpořeno zejména průtahem silnice první 0/+1
třídy, hodnotíme přínos úpravy jako pozitivní.
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D14A silnice
Doksy - Obora

KOMENTÁŘ

I/38,

D15C silnice I/16,
Horka u Staré Paky

HODNOCENÍ

Oproti řešení ZÚR LK je navržený koridor
výrazně delší, řeší kolize s obytnou zástavbou,
křížení komunikací a železniční trati. Stávající vliv
obchvat na hospodářský rozvoj se významně nemění,
0/+1
nicméně vzhledem k charakteristice uvádějící že
hospodářství v pásu Doksy – Česká Lípa – Nový
Bor je podpořeno zejména průtahem silnice první
třídy, hodnotíme přínos úpravy jako pozitivní.
Jedná se o vymezení původní územní rezervy
jako nového koridoru, přičemž platný koridor se
přeložka ruší. Přeložka vyvádí silniční dopravu ze
nemění se
zastavěného území. Pozitivním vlivem je zlepšení
dopravní dostupnosti. Oproti platným ZÚR se vliv
nemění.

D16A silnice II/272,
Liberec - Osečná

Jedná se o nový koridor, který zlepší propojení
obcí jižně Ještědského hřbetu – Osečné, Křižan,
Světlé p.J. aj. na správní centrum kraje – Liberec
úsek
a návazně i na nadřazenou silniční síť (I/35, R35) +1
čímž se zlepší potenciál oblasti pro hospodářský
rozvoj. Posílena bude oblast, která je
v charakteristice označena jako slabá.

Upravený koridor je posunut severním směrem
oproti stávající územní rezervě o 500 – 1000 m.
D23A silnice II/278, obchvat Vliv na hospodářský rozvoj je slabý pozitivní
+1
Český Dub
vlivem zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná se
o spojení na Osečnou, posílena bude tedy oblast,
která je v charakteristice označena jako slabá.
D24A silnice II/291,
Kunratice – Frýdlant

úsek Upravený koridor, nemá potenciál významně
0
ovlivnit hospodářský rozvoj.

Vliv na hospodářský rozvoj je slabý pozitivní
D61 silnice II/284, II/286,
vlivem zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná se
obchvat Lomnice nad Popelkou
+1
o oblast, která je v charakteristice označena jako
- Stružinec
slabá.
D62 silnice
Osečná

II/278,

Vliv na hospodářský rozvoj je slabý pozitivní
obchvat vlivem zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná se
+1
o oblast, která je v charakteristice označena jako
slabá.

D64 silnice II/293, obchvat Vliv na hospodářský rozvoj je slabý pozitivní
+1
Martinice v Krkonoších
vlivem zlepšení dopravní dostupnosti.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ŽD8_D26D úsek hranice LK – Jedná se o železniční koridor s vysokým
Liberec, modernizace, nové přínosem pro hospodářský rozvoj, nicméně
úseky,
elektrizace, změny oproti stávající ZÚR nejsou významné.
zdvojkolejnění

nemění se

Jedná se o železniční koridor s vysokým
ŽD8_D26/1 úsek hranice LK –
přínosem pro hospodářský rozvoj, nicméně
Turnov,
optimalizace
změny oproti stávající ZÚR nejsou významné.
jednokolejné trati, elektrizace

nemění se
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HODNOCENÍ

Jedná se o železniční koridor s vysokým
ŽD8_D26/2 úsek Turnov –
přínosem pro hospodářský rozvoj, nicméně
Čtveřín,
optimalizace,
změny oproti stávající ZÚR nejsou významné.
elektrizace, zdvojkolejnění

nemění se

ŽD8_D27 úsek Liberec Frýdlant - hranice ČR/Polsko, Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
nemění se
optimalizace jednokolejné trati, pro hospodářský rozvoj nedojde.
elektrizace
D28 úsek Liberec – Chrastava Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek
nad Nisou - hranice ČR, Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
nemění se
optimalizace,
elektrizace, pro hospodářský rozvoj nedojde.
zdvojkolejnění úseku Liberec Bílý Kostel nad Nisou
D29 úsek Turnov – hranice LK,
Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
nemění se
modernizace,
nové
úseky,
pro hospodářský rozvoj nedojde.
elektrizace
Prodloužení v ZÚR vymezeného koridoru,
D31 úsek Turnov - Semily – zlepšení dopravní dostupnosti má potenciál ke
hranice
LK,
optimalizace, zlepšení hospodářského rozvoje. Jedná se o
elektrizace
oblast, která je v charakteristice označena jako
slabá.

+1

Územní rezerva představuje ochranu území pro
D33C územní rezerva pro úsek případné budoucí využití území, aktuálně
nemění se
Bílý Kostel n. Nisou - Rynoltice podmínky pro hospodářský rozvoj neovlivní. Mění
se pouze trasa rezervy, vliv se tedy nemění.
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D33R územní rezerva pro úsek
případné budoucí využití území, aktuálně nemá
Zákupy - Mimoň
podmínky hospodářského rozvoje neovlivní.

-

Optimalizace úseků představuje zlepšení
D63 úseky na území LK,
dopravní dostupnosti, které má slabý potenciál ke +1
optimalizace jednokolejné trati
zlepšení hospodářského rozvoje.
VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
V3A
vodovodní
přivaděč
Vodovodní přivaděč má zlepšit zásobování pitnou
Liberec (Machnín) – Chrastava
+1
vodou v oblasti Hrádecka – Chrastavska.
(Svatý Ján)
ENERGIE
E10_PUR02 - dvojité vedení
VVN 400 kV, úsek hranice LK Zdvojení stávajících vedení ve stávajících
TR Babylon
trasách. Vliv na podmínky pro hospodářský
E10_PUR03 - dvojité vedení
rozvoj se oproti ZÚR nemění.
VVN 400 kV, úsek TR Babylon TR Bezděčín

nemění se

E25_E8C vedení VVN 110 kV –
TR Nový Bor – hranice LK (TR Nová trasa distribuční soustavy má potenciál
+1
Varnsdorf)
mírného zlepšení hospodářského rozvoje.
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E12C vedení VVN 110 kV, úsek
Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na
nemění se
TR Liberec východ - TR Liberec
hospodářský rozvoj se oproti ZÚR nemění.
Nové Pavlovice
E38 vedení VVN 110 kV, úsek
Zvýšení kapacity distribuční soustavy
smyčky ze stáv. vedení do TR
potenciál mírného zlepšení pilíře.
Nové Pavlovice

má

+1

E39B vedení VVN 110 kV, úsek
Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na
odbočení ze stáv. vedení - TR
nemění se
hospodářský rozvoj se oproti ZÚR nemění.
Liberec Doubí
VTL1A
VTL
plynovod
–
Jablonec
nad
Nisou
– Jedná se o rekonstrukci plynovodu.
Smržovka, posílení, přeložky

+1

VTL2A VTL plynovod Liberec jih
Jedná se o přeložku plynovodu. Dojde k uvolnění
– Vratislavice nad Nisou,
+1
zastavitelných ploch.
přeložka
Jedná se o nový úsek plynovodu (náhradní trasu
VTL3 VTL plynovod – Zásada –
pro případ oprav atd. plynovodů v okrese
+1
Smržovka, nový úsek
Jablonec n. Nisou).
E23A Transformovna - Liberec Jedná se o upřesnění plochy. Vliv
Doubí
hospodářský rozvoj se oproti ZÚR nemění.

na

nemění se

ÚSES
Vymezení skladebných prvků Nemá významný potenciál pro ovlivnění
ÚSES
hospodářského rozvoje.

0

Ostatní
Umisťování nových (čistých) zdrojů energií
nezávislých na neobnovitelných surovinách má
pozitivní potenciál z hlediska hospodářského
rozvoje. AZÚR na převážné části řešeného
Umisťování vysokých větrných území umísťování VVE připouští jen zcela
0
elektráren (VVE)
výjimečně
–
spíše
nepřipouští.
Území
podmínečně vhodné pro umístění VVE tvoří
maximálně jednotky procent rozlohy kraje.
Uplatnění VVE je proto v rámci hospodářského
pilíře omezené.

SOCIÁLNÍ PILÍŘ
Hodnocené indikátory:
1. Vzdělanostní struktura
2. Nezaměstnanost
3. Základní občanská vybavenost
4. Dostupnost centra dojížďky
5. Věková struktura
6. Vývoj počtu obyvatel
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Nejlepší soudržnost společenství obyvatel vykazuje ORP LB, JN a TUR.
Oblast České Lípy a Nového Boru vykazuje dobrou demografickou situaci obyvatel. Pás Liberecka
a celého ORP JBC je jádrovým územím LK a má velmi dobrou občanskou vybavenost.
Naopak hůř je na tom ORP FRÝ především kvůli nižší vzdělanosti obyvatel, vysoké
nezaměstnanosti a horší dostupnosti centra dojížďky (především na S ORP FRÝ). Oblast Ralska
a Cvikova pak vykazuje především nižší vzdělanost a špatnou dostupnost centra dojížďky. JZ a Z
ORP ČL patří také k oblastem slabým v sociálním pilíři, a to z důvodu nižší vzdělanosti obyvatel,
špatné občanské vybavenosti, vysoké nezaměstnanosti a špatné dostupnosti center dojížďky.
ORP SEM má nepříznivou věkovou strukturu, úbytek obyvatel a špatnou dostupnost centra
dojížďky (především na JV ORP SEM). Na V ORP ŽB také ubývá počet obyvatel a vykazuje
nepříznivou věkovou strukturu. Celkově jsou v horším hodnocení především periferní oblasti LK.
(převzato z ÚAP 2013)

VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D49A územní rezerva pro silnici případné budoucí využití území, aktuálně nemá
nemění se
I/10, úsek Kořenov - Harrachov potenciál ovlivnění podmínek pro sociální
soudržnost. Drobná úprava trasy vliv nemění.
D08B silnice I/13 úsek Liberec
Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, vliv na
(Krásná Studánka) - Mníšek nemění se
sociální soudržnost se prakticky nemění.
Dětřichov

D09D silnice
Frýdlant

I/13,

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze
severovýchodní části (cca poloviny), a to od
křížení řeky Smědé. V AZÚR navrhovaná
varianta má menší vliv na situaci několika objektů
obchvat
trvalého bydlení, protože trasa se oproti +1
původnímu řešení výrazně vzdaluje od dvou
samostatně stojících bytových domů a navíc
nebude trasa přeložky I/13 izolovat tuto obytnou
mikrolokalitu od zastavěného území Frýdlantu.

Územní rezerva představuje ochranu území pro
D09R územní rezerva pro
případné variantní budoucí využití území,
obchvat Frýdlantu (variantní
aktuálně nemá potenciál ovlivnění podmínek pro
řešení)
soudržnost společenství.
D74 silnice
Jestřebí

D14A silnice
Doksy - Obora

I/38,

I/38,

-

Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení,
přeložka umístění
MÚK
a
napojení
na stávající
0
komunikace a plánované přeložky. Stávající vliv
na sociální soudržnost se významně nemění.
Oproti řešení ZÚR LK je navržený koridor
výrazně delší a odklání se již v lesním úseku
jižně sídla Obora západním směrem, pokračuje
mimoúrovňově přes železniční trať a volným
obchvat
terénem prochází západně od zastavěného +1
území města Doksy. Snižují se dopady na
zastavěné území, zvyšuje se tedy bezpečnost a
kvalita místního bydlení.
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KOMENTÁŘ

D15C silnice I/16,
Horka u Staré Paky

HODNOCENÍ

Jedná se o vymezení původní územní rezervy
jako nového koridoru, přičemž platný koridor se
přeložka ruší. Přeložka vyvádí silniční dopravu ze
nemění se
zastavěného území. Pozitivní je zvýšení
bezpečnosti a kvality místního bydlení. Oproti
platným ZÚR se vliv nemění.

D16A silnice II/272,
Liberec - Osečná

Nový koridor zlepší propojení obcí západně od
úsek Ještědu – Osečné, Křižan, Světlé aj. do Liberce a
+1
návazně i na nadřazenou silniční síť (I/35, R35),
a tím dojížďku za prací, vzděláním atd.

Upravený koridor oproti stávající územní rezervě
odklání dopravu zcela mimo obytnou zástavbu.
D23A silnice II/278, obchvat Snižují se dopady na zastavěné území, zvyšuje
+1
Český Dub
se tedy bezpečnost a kvalita místního bydlení.
Zlepší se dopravní spojení a tím dojížďka
za prací atd.
D24A silnice II/291,
Kunratice – Frýdlant

úsek Upravený koridor, nemá potenciál významně
0
ovlivnit sociální soudržnost.

Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou
zástavbu. Snižují se dopady na zastavěné území,
D61 silnice II/284, II/286,
zvyšuje se tedy bezpečnost a kvalita místního
obchvat Lomnice nad Popelkou
+1
bydlení. Mírně se zlepší dopravní spojení a tím
- Stružinec
dojížďka za prací atd. Jedná se o oblast, která je
v charakteristice označena jako slabá.
D62 silnice
Osečná

II/278,

Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou
zástavbu. Snižují se dopady na zastavěné území,
obchvat
zvyšuje se tedy bezpečnost a kvalita místního +1
bydlení. Mírně se zlepší dopravní spojení a tím
dojížďka za prací atd.

Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou
zástavbu. Snižují se dopady na zastavěné území,
D64 silnice II/293, obchvat
zvyšuje se tedy bezpečnost a kvalita místního +1
Martinice v Krkonoších
bydlení. Mírně se zlepší dopravní spojení a tím
dojížďka za prací atd.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ŽD8_D26D úsek hranice LK –
Liberec, modernizace, nové
úseky,
elektrizace,
zdvojkolejnění

Jedná se o železniční koridor s vysokým
přínosem pro sociální soudržnost společenství,
nicméně změny oproti stávající ZÚR nejsou
významné.

nemění se

Jedná se o železniční koridor s vysokým
ŽD8_D26/1 úsek hranice LK –
přínosem pro sociální soudržnost společenství,
Turnov,
optimalizace
nicméně změny oproti stávající ZÚR nejsou
jednokolejné trati, elektrizace
významné.

nemění se

ŽD8_D26/2 úsek Turnov –
Čtveřín,
optimalizace, Jedná se o železniční koridor s vysokým
elektrizace, zdvojkolejnění
přínosem pro sociální soudržnost společenství,
změny oproti stávající ZÚR nejsou významné.

nemění se
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ŽD8_D27 úsek Liberec Frýdlant - hranice ČR/Polsko, Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
nemění se
optimalizace jednokolejné trati, pro sociální soudržnost společenství nedojde.
elektrizace
D28 úsek Liberec – Chrastava Bílý Kostel n.N. - Hrádek n.N. Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
hranice
ČR,
optimalizace,
nemění se
pro sociální soudržnost společenství nedojde.
elektrizace,
zdvojkolejnění
úseku Liberec - Bílý Kostel n.N.
D29 úsek Turnov – hranice LK,
Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu
nemění se
modernizace,
nové
úseky,
pro sociální soudržnost společenství nedojde.
elektrizace
Prodloužení v ZÚR vymezeného koridoru,
D31 úsek Turnov - Semily – zlepšení dopravní dostupnosti má potenciál ke
hranice
LK,
optimalizace, zlepšení sociální soudržnosti společenství. Jedná +1
elektrizace
se o oblast, která je v charakteristice označena
jako slabá.
Územní rezerva představuje ochranu území pro
případné budoucí využití území, aktuálně nemá
D33C územní rezerva pro úsek
potenciál ovlivnění podmínek pro soudržnost nemění se
Bílý Kostel n. Nisou - Rynoltice
společenství. Oproti platným ZÚR změna trasy
vliv nemění.
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D33R územní rezerva pro úsek
případné budoucí využití území, aktuálně
Zákupy - Mimoň
neovlivní podmínky pro soudržnost společenství.

-

Optimalizace úseků představuje zlepšení
D63 úseky na území LK,
dopravní dostupnosti, které má slabý potenciál ke +1
optimalizace jednokolejné trati
zlepšení sociální soudržnosti společenství.
VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
V3A
vodovodní
přivaděč
Vodovodní přivaděč má zlepšit zásobování pitnou
Liberec (Machnín) – Chrastava
+1
vodou v oblasti Hrádecka – Chrastavska.
(Svatý Ján)
ENERGIE
E10_PUR02 - dvojité vedení
VVN 400 kV, úsek hranice LK Zdvojení stávajících vedení ve stávajících
TR Babylon
trasách. Vliv na sociální soudržnost společenství
E10_PUR03 - dvojité vedení
se oproti ZÚR nemění.
VVN 400 kV, úsek TR Babylon TR Bezděčín

nemění se

E25_E8C vedení VVN 110 kV – Změna územní rezervy na návrh má potenciál
TR Nový Bor – hranice LK (TR mírného
zlepšení
sociální
soudržnosti +1
Varnsdorf)
společenství.
E12C vedení VVN 110 kV, úsek
TR Liberec východ - TR Liberec Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na
Nové Pavlovice
sociální soudržnost společenství se oproti ZÚR nemění se
nemění.
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E38 vedení VVN 110 kV, úsek Zvýšení kapacity přenosové soustavy má
smyčky ze stáv. vedení do TR potenciál mírného zlepšení sociální soudržnosti +1
Nové Pavlovice
společenství.
E39B vedení VVN 110 kV, úsek
Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na
odbočení ze stáv. vedení - TR
nemění se
sociální soudržnost společenství se nemění.
Liberec-Doubí
VTL1A
VTL
plynovod
–
Jablonec
nad
Nisou
– Jedná se o rekonstrukci plynovodu.
Smržovka, posílení, přeložky

+1

VTL2A VTL plynovod Liberec jih Jedná se o přeložku plynovodu. Dojde k uvolnění
+1
– Vratislavice n.N., přeložka
zastavitelných ploch.
Jedná se o nový úsek plynovodu (náhradní trasu
VTL3 VTL plynovod – Zásada
pro případ oprav atd. plynovodů v okrese
+1
– Smržovka, nový úsek
Jablonec n.N.)
E23A Transformovna - Liberec Jedná se o upřesnění plochy. Vliv na sociální
nemění se
Doubí
soudržnost společenství se oproti ZÚR nemění.
ÚSES
Vymezení skladebných prvků Nemá významný potenciál pro ovlivnění sociální
ÚSES
soudržnosti společenství.

0

Ostatní
S ohledem na kritéria a podmínky pro umísťování
Umisťování vysokých větrných
VVE není podstatný potenciál k ovlivnění sociální 0
elektráren
soudržnosti společenství.

PILÍŘ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hodnocené indikátory:
1. Lesnatost
2. Plochy ochrany
3. Koeficient ekologické stability (KES)
4. Znečištění imisemi
5. Zastavěné území
6. Negativně ovlivněné území
Velká část území LK je v pilíři životního prostředí hodnocena pozitivně. Důvodem je vysoká
lesnatost, vysoké hodnocení KES a poměrně nízké znečištění imisemi na většině území kraje.
Na území LK vykazují nejlepší podmínky pro ŽP SOB1 Jihozápadní Českolipsko, SOB2 Lužické
hory, SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše.
Horší podmínky pak vykazují pouze 4 oblasti. ORP SEM má oproti ostatním ORP málo ploch
ochrany a nízkou lesnatost. Stejně na tom je i ORP TUR, kde se ještě přidává nízká hodnota KES
a vysoký podíl negativně ovlivněného území (především ve středu ORP TUR). Na Liberecku je to
pás Liberec – Hrádek n. N., kde je celkově nižší hodnota KES a vysoké znečištění imisemi
především díky rychlostní komunikaci a průmyslu v Liberci. Česká Lípa a okolí Stráže p. R. pak
vykazuje především nízký KES, malé zalesnění území, nízký počet ploch ochrany, zatížení
imisemi a především vysoký podíl území negativně ovlivněného těžbou.
(převzato z ÚAP 2013)
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SILNIČNÍ DOPRAVA
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D49A územní rezerva pro silnici
případné budoucí využití území, aktuálně nemá
I/10, úsek Kořenov - Harrachov
potenciál ovlivnění životního prostředí.

-

D08B silnice I/13 úsek Liberec
(Krásná Studánka) - Mníšek – Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, vliv na
nemění se
Dětřichov
ŽP se prakticky nemění.

D09D silnice
Frýdlant

I/13,

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze
severovýchodní části (cca poloviny), a to od
křížení řeky Smědé. Západní část přes Větrov se
zčásti se
obchvat nemění. Oproti stávající ZÚR dojde k většímu
nemění,
zásahu do volné krajiny a zvýší se vliv na ÚSES,
zčásti -1/+1
naopak z hlediska hluku u chráněných objektů je
změna pozitivní a nižší je i vliv na krajinnou
scénu.

D09R územní rezerva pro Územní rezerva představuje ochranu území pro
obchvat Frýdlantu (variantní případné budoucí využití území, aktuálně nemá
řešení)
potenciál ovlivnění životního prostředí.
D74 silnice
Jestřebí

D14A silnice
Doksy - Obora

I/38,

I/38,

D15C silnice I/16,
Horka u Staré Paky

-

Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení,
umístění
MÚK
a
napojení
na stávající
přeložka
komunikace a plánované přeložky. Stávající vliv 0/-1
na ŽP se významně nemění. Potenciální vliv je
vyhodnocen na soustavu NATURA 2000.
Oproti řešení ZÚR LK je navržený koridor
výrazně delší a odklání se již v lesním úseku
jižně sídla Obora západním směrem, pokračuje
obchvat mimoúrovňově přes železniční trať a volným
-1/+1
terénem prochází západně od zastavěného
území města Doksy. Zvyšuje se zábor kvalitního
ZPF, naopak se snižují dopady na zastavěné
území.
Jedná se o vymezení původní územní rezervy
jako nového koridoru, přičemž platný koridor se
přeložka ruší. Přeložka vyvádí silniční dopravu ze
nemění se
zastavěného území. Pozitivním vlivem je snížení
vlivů dopravy na veřejné zdraví. Oproti platným
ZÚR se vliv nemění.

D16A silnice II/272,
Liberec - Osečná

Jedná se o nový koridor, začíná v Liberci na MÚK
Doubí, prochází průmyslovou zónou Liberec – jih,
je vymezen na zbytcích orné půdy a travnatých
ploch, z části bude využita již hotová silniční
infrastruktura (ulice Heyrovského). Od křižovatky
úsek
s ulicí Puškinovou je směrem na sever navržen -1
koridor v nové trase po lučních prolukách mezi
převážně obytnou zástavbou. Následně se
koridor napojuje do stávající Ještědské a směrem
do Osečné vede v trase stávajících silnice III.
třídy, kde počítá na několika místech
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s minimálními úpravami směrovým poměrů.
Předpokládá se zábor ZPF a místy mírné
negativní ovlivnění hlukové situace u chráněných
objektů.
Upravený koridor je posunut severním směrem
o 500 – 1000 m. Nepředpokládají se významné
D23A silnice II/278, obchvat změny ve vlivu na ZPF a přírodní prostředí. Nový
+1
Český Dub
koridor oproti stávajícímu odklání dopravu zcela
mimo obytnou zástavbu. Lze předpokládat
pozitivní vliv na veřejné zdraví.

D24A silnice II/291,
Kunratice – Frýdlant

Upravený koridor v návaznosti na trasu silnice
I/13 je navrhováno propojení ulic Žitavská
úsek
a Liberecká a vedení silnice II/291 v trase 0
rekategorizovaného úseku silnice I/13. Nemá
významný vliv na ŽP, pozitivní či negativní.

Obchvat vyžaduje zábor ZPF a nepředstavuje
významný vliv na přírodní prostředí. Doplněný
D61 silnice II/284, II/286, koridor odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu.
obchvat Lomnice nad Popelkou Lze předpokládat pozitivní vliv na veřejné zdraví. -1/+1
- Stružinec
Místně může dojít ke zhoršení hlukové situace.
Předpoklady pro zajištění splnění hlukových
limitů jsou dobré.

D62 silnice
Osečná

II/278,

Obchvat vyžaduje zábor ZPF a PUPFL
a představuje dílčí vliv na přírodní prostředí
(fragmentace lesa, migrační překážka). Doplněný
obchvat koridor odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu.
-1/+1
Lze předpokládat pozitivní vliv na veřejné zdraví.
V jednom místě může dojít ke zhoršení hlukové
situace. Předpoklady pro zajištění splnění
hlukových limitů jsou dobré.

Obchvat vyžaduje zábor ZPF a PUPFL
a představuje dílčí vliv na přírodní prostředí
(zásah do přírodních biotopů). Doplněný koridor
D64 silnice II/293, obchvat odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu. Lze
-1/+1
Martinice v Krkonoších
předpokládat pozitivní vliv na veřejné zdraví.
V jednom místě může dojít ke zhoršení hlukové
situace. Předpoklady pro zajištění splnění
hlukových limitů jsou dobré.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ŽD8_D26D úsek hranice LK –
Liberec, modernizace, nové
úseky,
elektrizace,
zdvojkolejnění

K úpravě trasy dochází pouze jihozápadním
okraji koridoru. Ke změně vlivu na ŽP v podstatě
nemění se
nedojde. Na projektové úrovni bude třeba řešit
hluk na kontaktu koridoru s obytnou zástavbou.

ŽD8_D26/1 úsek hranice LK –
Minimální úpravy, ke změně vlivu na životní
Turnov,
optimalizace
nemění se
prostředí nedojde.
jednokolejné trati, elektrizace
ŽD8_D26/2 úsek Turnov –
Minimální úpravy, ke změně vlivu na životní
Čtveřín,
optimalizace,
nemění se
prostředí nedojde.
elektrizace, zdvojkolejnění
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ŽD8_D27 úsek Liberec Frýdlant - hranice ČR/Polsko, Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně vlivu na
nemění se
optimalizace jednokolejné trati, životní prostředí nedojde.
elektrizace
D28 úsek Liberec – Chrastava Bílý Kostel n.N. - Hrádek n.N. Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně vlivu na
hranice
ČR,
optimalizace,
nemění se
životní prostředí nedojde.
elektrizace,
zdvojkolejnění
úseku Liberec - Bílý Kostel n.N.
D29 úsek Turnov – hranice LK, Drobné prodloužení koridoru na hranici kraje za
modernizace,
nové
úseky, účelem modernizace a elektrizace nemá na 0 až -1
elektrizace
úrovni ZÚR podstatný vliv na životní prostředí.
Prodloužení v ZÚR vymezeného koridoru, koridor
D31 úsek Turnov - Semily – se několikrát dostává do kontaktu se skladebnými
hranice
LK,
optimalizace, prvky ÚSES. Míra vlivu bude závislá na rozsahu -1
elektrizace
a charakteru úprav, řešení bude třeba přizpůsobit
místním podmínkám.
Územní rezerva představuje ochranu území pro
D33C územní rezerva pro úsek případné budoucí využití území, aktuálně nemá
Bílý Kostel n. Nisou - Rynoltice potenciál ovlivnění životního prostředí.

-

Územní rezerva představuje ochranu území pro
D33R územní rezerva pro úsek
případné budoucí využití území, aktuálně nemá
Zákupy - Mimoň
potenciál ovlivnění životního prostředí.

-

Optimalizace vymezených úseků, koridor se
několikrát dostává do kontaktu se skladebnými
prvky ÚSES a EVL Horní Kamenice. Míra vlivu
bude závislá na rozsahu a charakteru úprav,
D63 úseky na území LK,
řešení
bude
třeba
přizpůsobit
místním -1
optimalizace jednokolejné trati
podmínkám. Dopady hluku z dopravy je třeba
řešit na základě vyhodnocení hlukové situace,
v okolí řešeného koridoru se hlukově chráněné
prostory staveb vyskytuje zcela ojediněle.
VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
V3A
vodovodní
přivaděč Koridor prochází PUPFL a biocentrem, zásah
Liberec (Machnín) – Chrastava bude představovat disturbanci v závislosti na 0
(Svatý Ján)
konkrétním řešení. Vliv bude krátkodobý.
ENERGIE
E10_PUR02 - dvojité vedení
VVN 400 kV, úsek hranice LK Zdvojení stávajících vedení ve stávajících
TR Babylon
trasách. Bude posouzen na projektové úrovni,
E10_PUR03 - dvojité vedení
vliv se oproti stávajícím ZÚR nemění.
VVN 400 kV, úsek TR Babylon TR Bezděčín

nemění se

Změna územní rezervy na návrh bude znamenat
E25_E8C vedení VVN 110 kV –
některé negativní vlivy na životní prostředí, které
TR Nový Bor – hranice LK (TR
-1
se na úrovni ZÚR hodnotí jako mírné negativní,
Varnsdorf)
viz část A.
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nemění se

Rekonstrukce dvojvedení na čtyřnásobné vedení
E38 vedení VVN 110 kV, úsek
s mírným odkloněním trasy. Nepředpokládá se
smyčky ze stáv. vedení do TR
0
významný vliv na ŽP s výjimkou přechodných
Nové Pavlovice
vlivů při výstavbě.
E39B vedení VVN 110 kV, úsek Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Změna
odbočení ze stáv. vedení - TR oproti stávajícím ZÚR není z hlediska ŽP
Liberec Doubí
významná.

nemění se

Vlivy na ŽP nelze vyloučit mírné negativní ve fázi
výstavby plynovodu (lokální disturbance, křížení
VTL1A
VTL
plynovod
–
se skladebnými prvky ÚSES atd., průchod
Jablonec
nad
Nisou
–
-1 až 0
okrajem CHKO Jizerské hory). V rámci lesa bude
Smržovka, posílení, přeložky
ponecháno bezlesí v pásu o šířce 2m na obě
strany od osy plynovodu.
VTL2A VTL plynovod Liberec jih Vlivy na ŽP nelze vyloučit mírné negativní ve fázi
– Vratislavice nad Nisou, výstavby plynovodu (lokální disturbance, křížení -1 až 0
přeložka
se skladebnými prvky ÚSES, EVL Luční potok).
Vlivy na ŽP nelze vyloučit mírné negativní ve fázi
výstavby plynovodu (lokální disturbance, zásah
VTL3 VTL plynovod – Zásada
do lesního porostu atd.). V rámci lesa bude
-1 až 0
– Smržovka, nový úsek
ponecháno bezlesí v pásu o šířce 2m na obě
strany od osy plynovodu.
E23A Transformovna - Liberec Jedná se o upřesnění plochy. Změna oproti
Doubí
stávajícím ZÚR není z hlediska ŽP významná.

nemění se

ÚSES
Vymezení skladebných prvků Vymezení ÚSES má pozitivní potenciál
ÚSES
z hlediska ochrany životního prostředí.

+1

Ostatní
Z globálního hlediska se jedná o čisté výrobní
zdroje využívající obnovitelné energie větru, které
mají ve srovnání s výrobou využívající
neobnovitelné zdroje minimální vlivy na současné
globální environmentální problémy.
Z lokálního nebo regionálního hlediska může
Umisťování vysokých větrných
VVE ovlivňovat krajinný ráz, faunu, popř. být
+1/-1
elektráren (VVE)
zdrojem hluku v chráněných prostorech staveb.
V AZÚR je umístění VVE regulováno tak, aby
zájmy ochrany životního prostředí byly zajištěny.
VVE jsou dočasné stavby s malým záborem
území, jejichž vliv po demontáži je prakticky
nulový.
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Vyhodnocením vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a jejich soulad, se dospělo
k závěru, že žádná z navrhovaných změn, která má územní průmět, nemá potenciál silného
negativního vlivu na pilíře udržitelného rozvoje. Potenciál mírného negativního vlivu byl
u některých změn identifikován v rámci pilíře životního prostředí (vycházelo se ze závěrů části A
VURÚ). Jedná se o potenciální vlivy vyplývající z malé podrobnosti na úrovni ZÚR a z nejistot
konkrétních postupů při realizacích změn. Je reálné v dalších fázích přípravy záměrů hledat
akceptovatelná řešení z hlediska vlivu na životní prostředí. Pokud jde o pilíř hospodářského
rozvoje a pilíř pro sociální soudržnost společnosti, nebyly negativní vlivy navrhovaných změn
s územním průmětem identifikovány.

SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ
Nevyváženost územních podmínek udržitelného rozvoje území identifikovaná v ÚAP
V rámci vyhodnocení URÚ v aktualizaci ÚAP pro Liberecký kraj (2013) byly definovány 4 oblasti
s podprůměrnými územními podmínkami pro vyhodnocení URÚ, 6 oblastí s převahou územních
podmínek zejména pro ŽP a 2 oblasti s převahou územních podmínek zejména pro HP a SP, viz
níže prezentovaný obrázek z ÚAP (2013).
Oblasti s podprůměrnými územními podmínkami mají horší hodnocení ve všech pilířích, nebo
alespoň výrazně podprůměrné hodnocení ve dvou pilířích. Jedná se tedy o oblasti, které jsou
podle ÚAP celkově velmi slabé.
Naopak například disparátní oblasti DO1 Liberecko a DO4 Turnovsko, kde převažují územní
podmínky pro HP a SP mohou těžit z blízkosti oblastí s vysokým hodnocením ŽP. Pro Liberecko
jsou tak blízké například Jizerské hory s obrovským přírodním bohatstvím, možnostmi rekreace
a sportu. Turnovsko může těžit z blízkosti Českého ráje, který má velmi vhodné podmínky
pro rekreaci. Stejně to funguje i naopak. V HP a SP slabé oblasti jako DO8 Ralsko, DO6 Lužické
hory a DO5 Český ráj mají zvýšenou vyjížďku z obcí do zaměstnání. Funkci HP a částečně i SP
tedy přebírají spíše sousední obce.
(převzato z ÚAP, 2013)
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Obr.: Oblasti s převahou podmínek zejména pro ŽP a oblasti s převahou podmínek zejména pro SP a HP, Zdroj: GIS ÚP
LK, ÚAP LK, 2013

Z předchozího vyhodnocení vlivů jednotlivých změn s územním průmětem navrhovaných v rámci
AZÚR na pilíře udržitelného rozvoje vyplývá převážný pozitivní vliv AZÚR na pilíř hospodářský
a pilíř pro sociální soudržnost společenství. Změny AZÚR ovlivňují tyto pilíře obdobně a to
zejména vzhledem k charakteru navrhovaných změn (převažují navrhovaná zlepšení dopravní
a technické infrastruktury). Pokud jde o pilíř životního prostředí, rozvojové návrhy mají potenciální
vlivy, které lze na úrovni ZÚR obtížně vyloučit. Potenciální vlivy lze na této úrovni identifikovat
(např. kontakt koridorů se skladebnými prvky ÚSES, dotčení ZPF, PUPFL apod.), jejich skutečný
rozsah je však závislý na mnoha okolnostech, zejména na dalším upřesnění koridorů, stavebně
technickém provedení, aplikovaných opatřeních k ochraně životního prostředí atd. Potenciální silně
negativní vlivy na životní prostředí nebyly identifikovány. Potenciální pozitivní vlivy navrhovaných
změn na životní prostředí vyplývají většinou z odklonu dopravy ze zastavěného územní a projeví
se tak na veřejném zdraví dotčeného obyvatelstva.
Z pohledu souladu tří pilířů udržitelného rozvoje lze konstatovat, že rozvoj hospodářského
a sociálního pilíře lze v případě AZÚR uskutečnit při zachování hodnot environmentálního pilíře
(za předpokladu zohlednění závěrů hodnocení v části A VURÚ). Hodnoty ŽP, často chráněné
legislativou, do jisté míry určují a budou i nadále určovat rozvoj ostatních dvou pilířů.
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Pokud jde o výše citovanou nevyváženost územních podmínek udržitelného rozvoje území
identifikovanou v ÚAP, jde o stav v území, který vyplývá z místních podmínek a ke kterému se
dospělo dlouhodobým vývojem a který vývojem a změnami stále prochází. AZÚR vývoj v území
zohledňuje a reaguje na aktuální požadavky v území (zohledněny byly i některé podklady
pro vydání nové aktualizace ÚAP, plánované na rok 2015). AZÚR navazuje na platné ZÚR a
vychází ze zadání schváleného v rámci Zprávy o uplatňování ZÚR LK, kde byla požadována
aktualizace nikoliv nové ZÚR. Z toho vyplývá i limitovaný potenciál AZÚR k řešení případných
nevyvážeností v území. Přesto některé změny navrhované v AZÚR mají potenciál posílení oblastí
označených v ÚAP za slabé (zejm. v oblasti dopravní dostupnosti), viz výše uvedené podrobné
vyhodnocení vlivů jednotlivých změn na pilíře udržitelného rozvoje a AZÚR přispívá k vyváženosti
územních podmínek udržitelného rozvoje rovněž v rámci stanovených rozvojových oblastí a os,
resp. v rámci specifických oblastí, viz rovněž výše citované podrobné hodnocení. ZÚR, resp.
AZÚR s ohledem na územní předpoklady a požadavky územního rozvoje přispívají k vyváženosti
územních podmínek udržitelného rozvoje území.

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ
AZÚR je zpracována v souladu s požadavky na hospodářský rozvoj a sociální soudržnost
společenství, jak jsou stanoveny na úrovni ÚAP Libereckého kraje. K zajištění ochrany hodnot
environmentálního pilíře je nutné zohlednit závěry vyhodnocení v části A VURÚ.
Z vyhodnocení vyplývá, že AZÚR dále rozvíjí a zpřesňuje stávající ZÚR LK a ve většině případů
rovněž přispívá k eliminaci problémů či závad identifikovaných v ÚAP z roku 2013.
Pokud jde o naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje obsažených
v Politice územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1, vyhodnocení dospělo k závěru, že AZÚR
LK č.1 přispívá k jejich naplnění. AZÚR formuluje krajské priority územního plánování v souladu
s prioritami PÚR ČR a cíli územního plánování, respektuje vstupní potřeby a požadavky rozvoje
území. Celostátní priority územního plánování jsou v AZÚR dále rozvíjeny v návaznosti na potřeby
Libereckého kraje, a to formou podrobnějšího stanovení krajských priorit územního plánování
a v relevantních případech aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území
a aktualizací úkolů pro územní plánování.
V případě vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a jejich soulad,
se dospělo k závěru, že žádná z navrhovaných změn, která má územní průmět, nemá potenciál
silného negativního vlivu na pilíře udržitelného rozvoje (a to ani jednotlivě). Potenciál mírného
negativního vlivu byl u některých změn identifikován v rámci pilíře životního prostředí (vycházelo
se ze závěrů části A VURÚ). Jedná se potenciální vlivy vyplývající z malé podrobnosti na úrovni
ZÚR a z nejistot konkrétních postupů při realizacích změn. Hodnocení je tedy vždy „na straně
bezpečnosti“. Pokud jde o pilíř hospodářského rozvoje a pilíř pro sociální soudržnost společnosti,
nebyly negativní vlivy navrhovaných změn s územním průmětem identifikovány. Vyhodnocení
rovněž konstatuje soulad tří pilířů udržitelného rozvoje.
AZÚR vytváří předpoklady pro kontinuální a vyvážený rozvoje území, tj. posilování
hospodářské základny a společenské soudržnosti, a při respektování závěrů z části A
rovněž za přijatelných vlivů na životní prostředí. Doporučuje se k projednání a vydání.
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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka
Význam zkratky
AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny
AZÚR
Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje
BPEJ
bonitované půdně ekologické jednotky
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČR
Česká republika
EIA
posuzování vlivů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact
Assessment)
EU
Evropská Unie
EVL
evropsky významné lokality (soustavy Natura 2000)
CHKO
chráněná krajinná oblast
CHOPAV
chráněná oblast přirozené akumulace vod
KES
koeficient ekologické stability
KÚ
krajský úřad
LK
Liberecký kraj
MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky
ORP
obec s rozšířenou působností
P
priorita
PO
ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000)
PUPFL
pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR
Politika územního rozvoje České republiky
RURÚ
rozbor udržitelného rozvoje území
SEA
hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (z anglického Strategic
Environmental Assessment)
SEZ
staré ekologické zátěže
SWOT analýza analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
ÚAP
územně analytické podklady
(V)URÚ
(vyhodnocení vlivů) na udržitelný rozvoj území
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
Z
zásada
ZÚR
Zásady územního rozvoje, popř. zásady územního rozvoje Libereckého kraje
ŽP
životní prostředí
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