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           Č. j.: MZP/2017/710/401   

       V  Praze dne 24. srpna 2017 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí  

a o změně některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů  
na životní prost ředí), ve znění pozd ějších p ředpis ů 

 

Identifika ční údaje: 

Název:  Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 
 

Charakter koncepce:  

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (dále také „SRÚK“) bude sloužit 
jako podklad pro regionální rozvoj v rámci vymezeného území Ústeckého kraje 
v aktuálním programovém období EU včetně doporučení pro financování prioritních 
rozvojových oblastí. 

Návrh SRÚK se v době předložení oznámení koncepce skládá z následujících 
dílčích částí jako je Analytická část, kde je uveden Podrobný analytický profil kraje, který 
shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje široké spektrum dat, generelů, strategií, 
legislativních dokumentů a dalších podkladů potřebných pro zpracování koncepce do roku 
2027. Analyzovány byly zejména data ČSÚ, sektorové strategie a další podklady 
Ústeckého kraje.  Analytická část se dále zabývá údaji o obyvatelstvu, ekonomice, 
občanské vybavenosti, dopravě a dopravní infrastruktuře, životním prostředí atd. 
Vyhodnocení těchto dat uváděných právě v této části představuje rozsáhlou informační 
základnu pro tvorbu návrhové části strategie.  

Koncepce dále obsahuje Návrhovou část, která v sobě skýtá např. hlavní závěry 
provedených analýz, SWOT analýzu, územní syntézu, cíle strategie a jejich popis 
a samozřejmě souhrnný závěr strategie. Vlastní návrh strategie je prvotně členěn 
na regionálním principu, a proto na základě územní syntézy bylo vymezeno 5 typových 
regionů, a to:  

• Jádrová oblast  

• Pánevní oblast  

• Rekreační oblast  

• Poohří  

• Šluknovsko  
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Pro každý z těchto regionů byla zpracována samostatná struktura cílů a opatření 
reagujících na specifické problémy daného území. Teprve v druhé úrovni je návrhová část 
členěna tematicky, tj. pro každý region je stanoveno 3 – 5 rozvojových cílů tvořících 
strategický skelet rozpracovaných do konkrétnějších typových opatření. Návrhová část je 
tak hlavním výstupem koncepce, která určuje zaměření koncepce a postupné plnění 
hlavních a dílčích cílů, a to prostřednictvím realizace typových opatření.  

 

Umístění:   Ústecký kraj 

 
Předkladatel:   Ústecký kraj 

 

Průběh zjiš ťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 7. 2017 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/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP250K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
 Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním 
úřadům.  
 

Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 20 subjektů, z nichž 
6 vyjádření bylo bez připomínek. 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 vypořádání.  

Závěr:  

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je koncepcí naplňující dikci 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), a proto bude předmětem celého 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce 
provedlo Ministerstvo životního prostředí dle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu 
o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného 
zákona s následujícím závěrem: 

Oznámení koncepce obsahuje mimo jiné i aktivity, které stanovují rámec 
pro budoucí povolení záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Jedná se zejména o opatření řešící zlepšení dopravní infrastruktury, dobudování 
silniční sítě, modernizace železniční sítě atd.  

Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, 
u  níž lze předpokládat vlivy trvalé a nevratné, zejména z důvodu záboru zemědělského 
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půdního fondu a lesní půdy. Jelikož se v Ústeckém kraji nachází nejen 5 velkoplošných 
zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) jako je NP České Švýcarsko, CHKO České 
středohoří, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, CHKO Kokořínsko – Máchův 
kraj, dají se předpokládat střety jak s těmito ZCHÚ, tak i s obecnou ochranou přírody 
a krajiny jako je např. územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky atd.  

Za stávající problémy životního prostředí, které jsou závažné pro koncepci lze mimo 
jiné považovat překračování imisních limitů v ukazatelích PM10, benzo(a)pyrenu 
a nejvyšší podíl emisí SO2 v rámci ČR způsobené koncentrací významných zdrojů 
znečišťování ovzduší. Proto lze rovněž z pohledu možných negativních vlivů na veřejné 
zdraví očekávat zatížení obyvatel nejen zvláště velkých měst dotčeného území 
negativními vlivy (hluk, prašnost či emise znečišťujících látek do ovzduší) např. v důsledku 
výstavby silniční sítě a následného navýšení intenzity dopravy. Koncepce však navrhuje 
i taková opatření, jako je minimalizace emisí z velkých stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, podpora plynofikace atd., u kterých lze předpokládat spíše pozitivní vlivy 
na kvalitu ovzduší. 

Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná 
o koncepci, u které nebyl vyloučen příslušným orgánem ochrany přírody (AOPK – 
Regionální pracoviště Ústecko, Správa Národního parku České Švýcarsko) dle § 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“) významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „ EVL a PO“). Lze 
tedy předpokládat, že koncepce může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000. 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv 
na životní prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí 
ze zjišťovacího řízení, zejména: 

1) Vyhodnotit, zda SRÚK naplňuje či zda není v rozporu s cíli stanovenými 
ve schválených národních koncepčních dokumentech v oblasti ochrany životního 
prostředí (např. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025, 
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politika 
životního prostředí ČR na období 2012 – 2020 a Národní program snižování emisí 
ČR, Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR), 
s republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými 
Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Dále zda není v rozporu s cíli 
dalších relevantních koncepčních dokumentů, jako je Strategie udržitelného rozvoje 
ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje 
České republiky na období 2014 – 2020, Politika ochrany klimatu, Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe (2016 – 2021), Národní plán povodí Labe (2016 – 
2021), Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 
a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 
pro všechny v 21. Století, Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024.  

2) Vyhodnotit, jak SRÚK zohledňuje Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, 
krajské strategické dokumenty či studie, a to: Územně analytické podklady 
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Ústeckého kraje 2015, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 
2025, Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 – Severozápad atd. 

3) Vyhodnotit SRÚK z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu 
o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména  
na problematiku hluku a ovzduší.  

4) Vyhodnotit, jak koncepce přispívá k ochraně ovzduší. Dále zhodnotit dopady SRÚK 
na stávající imisní zatížení ovzduší. Uvést vývoj emisí znečišťujících látek a také 
vývoj úrovní znečištění ovzduší v Ústeckém kraji.  

5) Vyhodnotit vliv SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit ve vztahu k obecné 
ochraně přírody a krajiny, především vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky 
a územní systém ekologické stability atd. Dále vyhodnotit, jak koncepce přispívá 
k menší fragmentaci krajiny a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.  

6) Vyhodnotit možné negativní vlivy SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit 
na předměty a cíle ochrany ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000, respektive zda 
realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZCHÚ 
a Naturových lokalit; s ohledem na  uvedené navrhnout opatření k předcházení, 
vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na soustavu ZCHÚ a soustavu 
EVL a PO.  

7) Vyhodnotit vliv SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit na povrchové 
a podzemní vody, na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná 
pásma vodních zdrojů.  

8) Vyhodnotit možné vlivy SRÚK  na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich 
ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních 
porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně 
v krajině. 

9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v SRÚK zohledněny zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké 
míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy ve volné krajině.  

10)Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k evidovaným chráněným ložiskovým územím, 
dobývacím prostorům a k případné hornické činnosti. 

11)Vyhodnotit, jaký vliv má SRÚK na památkovou hodnotu území chráněnou 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech předpisů 
a dochované kulturní dědictví (jak architektonické, tak i archeologické). 

12)V případě, že budou v SRÚK uvedeny a lokalizovány konkrétní investiční záměry, 
vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně 
synergických a kumulativních vliv ů. (Pro hodnocení kumulativních 
a synergických vlivů využít Metodiku vyhodnocení vlivů PÚR a ZÚR na životní 
prostředí [Věstník MŽP 2/2015]). Dále vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický 
potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, 
a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu. 

13)Veškeré navrhované cíle, opatření atd. návrhu SRÚK je nutné vyhodnotit z hlediska 
jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě návrhu konkrétních 
investi čních zám ěrů doporu čit takovou lokalitu na území Ústeckého kraje, 
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která bude vhodná pro jejich možné budoucí umíst ění s ohledem na limity 
využití území.   

14)Prověřit možné vlivy SRÚK přesahující hranice České republiky. V případě, 
že budou identifikovány možné přeshraniční vlivy koncepce, požadujeme jejich 
vyhodnocení.  

15)Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany 
přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví.  

16)Požadavky stanovené v závěru 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, náležitě odůvodnit a akceptovaná 
vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA. 
 

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení 
důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody 
a krajiny. 

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže 
specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na EVL nebo PO. Dále je nutné při tomto 
hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody. 

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně 
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit 
k jednotlivým variantám. 

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 25  ks 
v elektronické podobě na CD. 

 
Mgr. Evžen DOLEŽAL 

ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

         a integrované prevence             

 

 

v z. Ing. Petr SLEZÁK v. r. 
zástupce ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
 a integrované prevence 
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Obdrží:  

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

Přílohy:  obdrží předkladatel 

1. kopie vyjádření MŽP – odboru odpadů 

2. kopie vyjádření MŽP – odboru ochrany ovzduší 

3. kopie vyjádření MŽP – odboru ochrany vod 

4. kopie vyjádření MŽP – odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

5. kopie vyjádření MŽP – oddělení politiky a strategií životního prostředí 

6. kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče 

7. kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství 

8. kopie vyjádření Magistrátu města Děčína 

9. kopie vyjádření Magistrátu města Teplice 

10. kopie vyjádření Města Litvínov 

11. kopie vyjádření Města Roudnice nad Labem  

12. kopie vyjádření Města Rumburk 

13. kopie vyjádření Městského úřadu Žatec 

14. kopie vyjádření Městského úřadu Podbořany 

15. kopie vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa 
CHKO České středohoří 

16. kopie vyjádření ČIŽP – Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

17. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 

18. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého 

19. kopie vyjádření spolku Stop tunelům 

20.  kopie vyjádření Správy Národního parku České Švýcarsko 


