
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

  V Praze dne: 6. 8. 2014 
           Č. j.: 52773/ENV/14 

 
 
 
  

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d 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 

 

 

Identifikační údaje: 
 

Název:   Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 

Charakter koncepce:  
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (dále jen „SRM ÚnL“) představuje 

dokument stanovující základní priority rozvoje města Ústí nad Labem pro období následujících 
pěti let. Jedná se o dokument, který definuje základní směry rozvoje, neobsahuje však konkrétní 
projekty, jimiž budou hlavní stanovené cíle realizovány. Lze říci, že Strategie stanovuje rámec, 
v němž by měl rozvoj města v příštích letech probíhat. 
 
Hlavní pilíře: 
(1) Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy 
V rámci tohoto pilíře byly stanoveny následující cíle: 

• Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, 
zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat 
asanační plochy a pásma) 

• Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci 
• Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 
• Prosazovat zájmy města na krajské úrovni, budovat a rozvíjet efektivní partnerství 

a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 
• Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů 
• Odvrátit rizikové ekonomické trendy 

 
(2) Doprava 
V rámci tohoto pilíře byly stanoveny následující cíle: 

• Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu 
• Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální dopravu 
• Zkvalitnit a více ekologizovat MHD 
• Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou 

v Ústí nad Labem 
  
 



 2

(3) Lidské zdroje, školství a sociální služby 
V rámci tohoto pilíře byly stanoveny následující cíle: 

• Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání) 
• Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání 
• Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního 

plánování 
• Vytvářet podmínky pro sociální bydlení 
• Zvýšit bezpečnost občanů a posílit prevenci kriminality 
• Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými 

lokalitami 
 
(4) Životní prostředí 
V rámci tohoto pilíře byly stanoveny následující cíle: 

• Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi 
• Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod 
• Zvýšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika 
• Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields) 
• Zlepšit nakládání s odpady 
• Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat environmentální 

výchovu, vzdělávání a osvětu 
 
(5) Kultura, sport a cestovní ruch 
V rámci tohoto pilíře byly stanoveny následující cíle: 

• Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě 
• Zlepšit podmínky pro sport, spolkový život a volnočasové aktivity 
• Zvýšit atraktivitu a návštěvnost města 
• Oživení řeky Labe 
• Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi 

 

Umístění:  Statutární město Ústí nad Labem 

Předkladatel:  Statutární město Ústí nad Labem 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 2. 7. 2014 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce 
Ústeckého kraje. 

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP185K) a zaslána dotčenému územnímu 
samosprávnému celku pro zveřejnění na úřední desce.  

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.  

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem od  
9 subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro 
vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány 
předkladateli koncepce k využití. 
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Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo 
Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) zjišťovací 
řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:  

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem je koncepcí, která naplňuje dikci 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto 
bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle 
ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také 
se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména: 
 

1. Vyhodnotit soulad koncepce SRM ÚnL s relevantními krajskými a celostátními 
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Aktualizací Státního 
programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, 
Státní politikou životního prostředí ČR 2012 – 2020), s Národním programem snižování 
emisí ČR, s Aktualizací krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, 
s Integrovaným krajským programem snižování emisí Ústeckého kraje, s plánem 
odpadového hospodářství a s plány oblasti povodí apod. 

 

2. Vyhodnotit, zda a jak koncepce SRM ÚnL zohledňuje strategické a dílčí cíle a nástroje 
Strategie udržitelného rozvoje ČR. A dále vyhodnotit, zda je koncepce SRM ÚnL  
v souladu se strategickým dokumentem „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí“. 

 

3. Vyhodnotit, zda koncepce SRM ÚnL zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. 

 

4. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce SRM ÚnL na ZCHÚ, významné krajinné 
prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systémy ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“), zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz 
a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny. Současně posoudit, zda koncepce respektuje 
limity využití území, resp. základní ochranné podmínky dané zákonem a bližší ochranné 
podmínky dané zřizovacím předpisem. 

 

5. Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na 
ZCHÚ, VKP, přírodní parky, ÚSES, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační 
prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny. 

 

6. Vyhodnotit vliv koncepce SRM ÚnL na cíle ochrany přírody stanovené zákonem pro 
jednotlivé kategorie ZCHÚ. 

 

7. Vyhodnotit, jak koncepce SRM ÚnL přispívá ke vztahu k ochraně podzemních 
a povrchových vod, ochraně říčních niv a ochraně před povodněmi.  
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8. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci SRM ÚnL zohledněny principy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), zejména s ohledem na zábory kvalitní 
zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy 
a volné krajiny.   

 

9. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce SRM ÚnL na ochranu PUPFL s ohledem na 
plnění funkcí lesa. 

 

10. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody 
a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields. 

 

11. Provést zhodnocení koncepce SRM ÚnL z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu 
přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména 
na problematiku ovzduší a hluku. Posoudit, zda koncepce SRM ÚnL přispěje 
k odstraňování příčin staré hlukové zátěže obyvatelstva. 

 
12. Vyhodnotit, zda koncepce SRM ÚnL ovlivní stávající emisní a imisní zatížení ovzduší, 

doplnit údaje týkající se pachových látek, rizika imisí suspendovaných částic PM10, 
PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-pyrenu apod. 

 

13. Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví vypořádat.  

 
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“) vyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, nepodléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 13 ks v elektronické podobě na CD. 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence 
(otisk úředního razítka) 

Obdrží: předkladatel, dotčené správní úřady, dotčený územní samosprávný celek 
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Přílohy: obdrží předkladatel 

 

1. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

2. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

3. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 

4. kopie vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

5. kopie vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem 

6. kopie vyjádření hejtmana Ústeckého kraje 

7. kopie vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

8. kopie vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Karlových Varech 

9. kopie vyjádření OBÚ pro území kraje Ústeckého 

 

 

 


