
AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY LIBERECKÉHO KRAJE 2019 

 

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence, vydal dne 2. 2. 2022 k upravenému návrhu „Aktualizace Regionální surovinové 

politiky Libereckého kraje 2019“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: MZP/2022/710/202). 

 

Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky, navazující na vydané stanovisko 

(viz § 10 g): 

 

(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen 

zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto 

stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze 

zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. 

 

(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména: 

 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které 

příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

Níže je navrženo Prohlášení, popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5 v rámci uvedeného návrhu 

upravené koncepce. 

 

 

 

 

 

 



A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Veškeré podmínky týkající se minimalizace možných negativních vlivů v koncepci navržených opatření 

byly již do návrhu dokumentu při vypořádání připomínek zapracovány a ze stanoviska ke koncepci již 

žádné další požadavky a podmínky nevyplývají. 

Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku upozorňuje na zákonná ustanovení, která je nutná 

legitimně zohlednit. Jedná se o: 

 

• Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví dle ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Sledovat vývoj kvality 

životního prostředí v dotčeném území na základě monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole 

9 vyhodnocení SEA. V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí či veřejné 

zdraví provádět průběžnou aktualizaci této koncepce a dodržovat další povinnosti vyplývající z 

výše uvedeného ustanovení.  

Liberecký kraj jako předkladatel koncepce bude 1 x za rok vyhodnocovat míru přispění koncepce 

k naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí. Sledování vlivů koncepce bude 

hodnoceno na základě environmentálních indikátorů stanovených v kapitole 9 Vyhodnocení. Na 

monitoring naváže také rozhodování o podpoře a výběru projektů dle environmentálních kritérií, 

tak jak byly stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení.  

Výsledky pravidelného monitoringu budou předkládány vedení Libereckého kraje a zveřejňovány 

na internetových stránkách kraje v sekci, kde je zveřejněna samotná koncepce.   

Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní 

prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových 

vlivů, informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně 

koncepce.  

 

• Předkladatel zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých obdržených 

vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k vyhodnocení SEA a zveřejní schválenou 

koncepci. Dále zpracuje prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a též jej zveřejní. 

Předkladatel po schválení koncepce Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje zveřejní na 

internetových stránkách www.kraj-lbc.cz kompletní znění celého dokumentu, včetně všech 

souvisejících požadovaných dokumentů. 

 

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 (ARSP 2019) je krajskou koncepcí, 

která pokrývá aktivity v oblasti ochrany a využití nerostných surovin na území kraje.  

Zpracovatelé Vyhodnocení koncepce zvažovali v rámci hodnocení rozsahu jejích vlivů na životní 

prostředí potenciální přeshraniční vlivy jednotlivých opatření. Hodnocení potenciálních přeshraničních 

vlivů bylo založeno na kvalifikovaném odhadu potenciálních environmentálních vlivů 

opatření.  Protože v rámci hodnocení opatření v kapitole 6 Vyhodnocení ARSP LK 2019 nebyl indikován 

žádný významný negativní vliv koncepce na životní prostředí (a to ani v případě naturového hodnocení 



a hodnocení vlivů na veřejné zdraví), nebyl a fakticky ani nemohl být v rámci kapitoly 6 Vyhodnocení 

indikován významný negativní přeshraniční vliv. Z tohoto důvodu nejsou přeshraniční vlivy 

v hodnotících tabulkách uváděny. 

Na úrovni podrobnosti, s níž Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 pracuje, 

je tedy možno vyloučit hodnotitelné potenciální negativní vlivy koncepce na životní prostředí 

přesahující hranice České republiky. Potenciální mírně negativní vlivy ARSP LK 2019 se omezuji 

výhradně na území České republiky. 

Na základě znalostí obsahu ARSP LK 2019 a provedeného hodnocení jejích potenciálních vlivů tedy není 

žádný důvod předpokládat negativní přeshraniční vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

a realizovat přeshraniční posouzení koncepce ve smyslu § 14a zákona č. 100/2001 S., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zejména v situaci, kdy potenciální vlivy na 

životní prostředí budou v rámci hodnocení konkrétních opatření eliminovány, případně zmírňovány 

vhodnými opatřeními. 

 

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 byla připravována ve spolupráci 

s klíčovými aktéry rozvoje území. Při přípravě ARSP LK 2019 byly zvažovány a diskutovány různé 

alternativy dílčích částí koncepce, nicméně konečným výsledkem prací je zpracování koncepce v jedné 

variantě. Na základě hodnocení provedených v rámci Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny 

takové negativní vlivy ARSPLK 2019 na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu 

navrhnout variantní řešení koncepce.  

Vzhledem k charakteru ARSP LK 2019 mohou varianty nastat při konkrétní realizaci opatření. Je proto 

nezbytné, aby při výběru projektů k podpoře v rámci strategie byla dostatečně zohledněna 

environmentální kritéria a aby systém monitorování implementace ARSP LK 2019 obsahoval relevantní 

environmentální indikátory. A to jak při výběru projektů předkladatelem ARSP LK 2019, tak při výběru 

projektů v rámci rozhodnutí o jejich financování z jiných zdrojů. 

Je vhodné také upozornit na nezbytnost podrobit následné intervence koncepce, tam kde to bude 

relevantní, hodnocení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, naturovému, 

případně biologickému hodnocení dle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, respektive aplikovat environmentální požadavky dle horního a stavebního zákona. Dále je 

nutno upřednostňovat taková řešení, která budou předcházet případným kolizím se zájmy ochrany 

životního prostředí, přírody a krajiny a veřejného zdraví, či je budou minimalizovat. 

 

D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí 

 

Zpracovatelem koncepce je Česká geologická společnost. Dokument Aktualizace Regionální 

surovinové politiky Libereckého kraje 2019 byl vyhotoven dle principů zpracování koncepčních 

rozvojových dokumentů se zapojením klíčových aktérů do jeho přípravy, především zástupců 

samosprávy Libereckého kraje, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, vybraných subjektů, 

veřejnosti a dalších. Zapojení územních stakeholderů je klíčovým předpokladem toho, aby uvedená 

koncepce byla zastřešujícím regionálním dokumentem, respektovaným všemi klíčovými partnery. 



Veřejnost měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci Zjišťovacího řízení. Oznámení 

koncepce bylo v souladu s požadavkem odstavce 2, § 10 c) citovaného zákona příslušným úřadem 

zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Na základě 

vyjádření doručených k Oznámení byl Ministerstvem životního prostředí vydán 27. 11. 2017 Závěr 

zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních 

zákonných požadavků, daných § 2 a 10 b) a přílohou č. 9 zákona a v souladu s požadavky zákona byl 

tento dokument zveřejněn. 

Návrh koncepce byl představen široké veřejnosti na veřejných diskusích, které se uskutečnily dne  

16. 9. 2019 ve Frýdlantu, dne 23. 9. 2019 v Mimoni, dne 30. 9. 2019 v Semilech a dne 2. 10. 2019 

v Liberci. 

Veřejnost měla dále možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od 

doby jeho zveřejnění dne 10. 3. 2020. Veřejné projednání návrhu koncepce se konalo dne 22. 6. 2020 

v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a v zákonné lhůtě do 5 dnů ode dne konání veřejného 

projednání, tj. do 29. 6. 2020 mohla veřejnost uplatňovat své připomínky. 

Návrh koncepce a Vyhodnocení vlivů na ŽP byly zveřejněny v Informačním systému SEA (kód koncepce 

MZP255K; https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP255K?lang=cs) a informace o možnostech 

jejich připomínkování také na webu Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). 

 

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h 

 

V rámci zpracování Vyhodnocení vlivů ARSPLK 2019 na životní prostředí a veřejné zdraví byl 

identifikován výběrový seznam referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 

a následně z něj byla stanovena základní sada referenčních cílů ochrany životního prostředí 

a referenčních cílů ochrany veřejného zdraví, odpovídající charakteru koncepce. Potenciální dopady 

realizace koncepce jsou odhadovány prostřednictvím posouzení vlivů koncepce na naplňování těchto 

cílů (pozitivní, negativní či neutrální). 

Pro sledování vlivů realizace koncepce na jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví byly navrženy příslušné indikátory tak, aby byly měřitelné/hodnotitelné. Jejich 

sledování by mělo být prováděno v celém období platnosti koncepce a vychází mimo jiné z požadavků 

ustanovení §10h, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (povinnost předkladatele koncepce). 

Liberecký kraj bude 1 x za rok vyhodnocovat vlivy provádění koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví. Realizace koncepce, především vlivy realizovaných aktivit/projektů na životní prostředí, bude 

hodnocena na základě požadavků Stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g) 

citovaného zákona a dále také na základě environmentálních indikátorů (vybraných monitorovacích 

ukazatelů vlivu na životní prostředí), tak jak byly navrženy v rámci Vyhodnocení. 

Výsledky hodnocení budou předkládány vedení Libereckého kraje a následně zveřejňovány na 

internetových stránkách www.kraj-lbc.cz. K tomu, aby bylo možné sledovat vlivy koncepce pomocí 

navržených indikátorů, je nutné jejich sledování provázat s environmentálním hodnocením 

konkrétních projektů, podporovaných v rámci koncepce. Monitorováním a agregací dat pak bude 

možné vyhodnotit celkový dopad realizace koncepce na referenční cíle ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví. 



Monitorovací ukazatele (indikátory) pro hodnocení vlivu ARSPLK 2019 na životní prostředí vycházejí 

z referenčních cílů ochrany životního prostředí, současných problémů životního prostředí a posouzení 

vlivů koncepce na životní prostředí v kapitole číslo 6 Vyhodnocení. Cílem jejich sledování je vyhodnotit 

míru přispění koncepce k naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí. 

Zdrojem informací a údajů pro sledování vlivů koncepce pomocí environmentálních indikátorů budou 

informace o průběhu realizace strategie.  

Souhrn environmentálních indikátorů pro monitoring 

Oblast ŽP Referenční cíl Indikátor Jednotka Definice 

Ovzduší 

Zajistit 

požadovanou 

kvalitu ovzduší 

Emise látek 

znečišťujících 

ovzduší – především 

TZL 

tis. 

tun/rok 

Informace o množství 

emitovaných škodlivin 

v souvislosti s prováděním 

strategie (zdroj: původci 

znečištění – těžební 

společnosti) 

Klima a 

Adaptace 

Snižovat emise 

skleníkových plynů 

a adaptovat 

krajinu na změnu 

klimatu 

Emise skleníkových 

plynů / počet 

adaptačních 

opatření 

tis. 

tun/rok 

počet 

Informace o množství 

emitovaných skleníkových 

plynů v souvislosti 

s prováděním strategie (zdroj: 

původci znečištění – těžební 

společnosti) 

Počet adaptačních opatření, 

reagujících na změnu klimatu 

(zdroj: těžební společnosti, 

provádějící adaptační opatření) 

Hluk 
Snižovat zatížení 

obyvatel hlukem  

 Realizovaná 

opatření, jejichž 

realizace omezila 

hlukovou zátěž 

obyvatelstva hlukem  

počet 

Aktivity, jejichž realizace 

omezila zátěž obyvatelstva 

hlukem (zdroj: těžební 

společnosti) 

Krajina 

Omezovat 

fragmentaci 

krajiny, chránit 

krajinný ráz 

a přírodní dědictví 

Míra změny 

krajinného rázu 
počet 

Aktivity, jejichž realizace 

zapříčinila významnou změnu 

krajinného rázu (zdroj: těžební 

společnosti) 

Biodiverzita 

a ochrana 

přírody 

Chránit přírodní 

hodnoty v území, 

zvyšovat kvalitu 

přírodního 

prostředí 

Rozloha ohnisek 

biodiverzity 
% 

Přírůstek nebo úbytek plochy 

ohnisek biodiverzity v rámci 

Strategie (zdroj: orgány 

ochrany přírody). 

(Pozn.: za ohniska biodiverzity 

lze považovat: 1. a 2. zóny NP 

a CHKO, NPR, PR, ÚSES a další) 



Oblast ŽP Referenční cíl Indikátor Jednotka Definice 

Voda 

Chránit zdroje 

povrchových 

a podzemních vod, 

podporovat 

přirozenou 

retenční funkci 

krajiny 

Projekty ovlivňující 

jakost a vydatnost 

zdrojů 

Počet 

Počet aktivit situovaných do 

CHOPAV, počet aktivit 

zaměřených na péči o vodní 

zdroje (zdroj: orgány ochrany 

vod)  

Půda 

Omezit zábory a 

degradaci půdy 

(ZPF a PUPFL), 

zamezovat vodní 

a větrné erozi půdy 

Zábor ZPF nebo 

PUPFL 
ha 

Počet aktivit generujících zábor 

ZPF nebo PUPFL (zdroj: orgány 

ochrany ZPF/PUFPL) 

Odpady a 

ekologické 

zátěže 

Aplikovat prvky 

oběhového 

hospodářství 

s cílem prevence 

vzniku odpadů, 

snižovat produkci 

odpadů, likvidovat 

staré zátěže 

Produkce odpadů 

z těžby 
t/rok 

Množství vyprodukovaných 

odpadů z těžby za rok (zdroj: 

původci odpadů – těžební 

společnosti) 

Kulturní 

památky 

Chránit kulturní 

dědictví 

Aktivity ohrožující 

kulturní památky 

a archeologická 

naleziště 

Počet 

Počet aktivit představující 

potenciální hrozbu pro kulturní 

památky nebo archeologická 

naleziště (zdroj: orgány státní 

správy ochrany kulturních 

památek  

 

Vzhledem k tomu, že byl u opatření B.1.9. indikován potenciální kumulativní vliv (mírně negativní 

kumulativní vliv), je pro toto opatření, jako doplnění výše uvedených environmentálních indikátorů, 

navržen vlastní indikátor: Znečištění podzemních vod. Zdrojem pro vyhodnocení tohoto indikátoru 

budou výsledky monitoringu na existujících monitorovacích vrtech v lokalitě závodu na těžbu uranové 

rudy. U jiných opatření nebyly hodnotitelné kumulativní vlivy indikovány. 

 


