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           Č. j.: 19063/ENV/16 

       V  Praze dne 17. března 2016 

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: Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015  

Charakter koncepce: 

Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 (dále také jen 
„AÚEK LK“) aktualizuje Územní energetickou koncepci Libereckého kraje, která byla 
schválena v roce 2010, a představuje dlouhodobou strategii pro období do roku 2040.  

Přijetí územní energetické koncepce (dále jen „ÚEK“) ukládá krajům a hlavnímu 
městu Praze ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento zákon dále ukládá nejméně jednou za 5 let zpracovat zprávu  
o uplatňování ÚEK v uplynulém období, která je podkladem pro případnou aktualizaci 
příslušné ÚEK.  

Aktualizovaná koncepce AÚEK LK zachycuje všechny významné změny koncepce, 
k nimž v oblasti užití energie na území kraje došlo od předchozího znění ÚEK, 
a na základě rozboru sledovaných trendů variantně předpovídá možný vývoj v příštích 25 
letech. 

Souhrnně lze důvody pro aktualizaci ÚEK Libereckého kraje popsat následovně: 

- vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů energie (OZE) než bylo předpokládáno, 
zejména díky instalaci fotovoltaických elektráren firmou ČEZ v Ralsku, 

- vývoj v soustavách centrálních zdrojů tepla (CZT) – změna palivové základny, 
mimo jiné v důsledku rozpadu některých soustav CZT, 

- vyšší úspory paliv ve spotřebě paliv a energie, 

- nové tepelně-technické parametry nové zástavby, 

- doplnění statistiky o údaje Ministerstva průmyslu a obchodu, zajištění  
co největšího souladu národních a regionálních statistik, 

- aktualizace rozvojových záměrů dodavatelských společností (elektřina, plyn, 
teplo). 
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Umístění:  Liberecký kraj 

Předkladatel:  Liberecký kraj 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 11. 2. 2016 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
desce Libereckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP238K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
 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 vyjádření celkem od 15 subjektů. Tato 
vyjádření byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie 
všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.  

 

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: 

Změna koncepce „Územní energetická koncepce Libereckého kraje – 
aktualizace 2015“ nebude mít významný vliv na životní prostředí, a nebude proto 
posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Odůvodnění: 

AÚEK LK představuje změnu Územní energetické koncepce Libereckého kraje, 
která byla podrobena procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví včetně hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  
dle ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a ke které Ministerstvo 
životního prostředí vydalo dne 16. 3. 2010 pod č. j. 23491/ENV/10 souhlasné stanovisko 
SEA. 

Všechny příslušné orgány ochrany přírody vyloučily svými stanovisky  
dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny možný významný vliv předložené změny 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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Žádný ze subjektů, který se k předložené změně koncepce vyjadřoval v rámci 
zjišťovacího řízení, nepožadoval posouzení ve smyslu zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí. Uplatněné připomínky se týkají především obsahu návrhu koncepce, 
resp. formálních nedostatků oznámení.  

K závěru zjišťovacího řízení, jak je uveden výše, dospělo Ministerstvo životního 
prostředí po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí:  

1) Obsah koncepce, zejména s ohledem na:  

a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů 

AÚEK LK je předložena ve dvou variantách. Z hlediska cílů koncepce  
je dvouvariantní řešení dostačující.  

b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď 
vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska 
požadavku na přírodní zdroje 

AÚEK LK nespecifikuje umístění či velikost konkrétních záměrů a ani konkrétní 
projekty nenavrhuje. Jednotlivé projekty realizované k naplnění cílů AÚEK LK budou 
případně předmětem posuzování vlivů na životní prostředí na projektové úrovni.  

c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

AÚEK LK zohledňuje strategické dokumenty na národní a regionální úrovni, stejně 
tak reflektuje i širší mezinárodní souvislosti (Rámcová úmluva o změně klimatu, Evropská 
úmluva o krajině), dle charakteru změny koncepce není předpoklad negativního ovlivnění 
jiných koncepcí. 

d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí  
a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

Význam změny koncepce lze v tomto ohledu označit spíše za pozitivní, navrhované 
cíle se zaměřují na preferenci environmentálně šetrných forem zásobování kraje energií, 
které by měly vézt ke zlepšení stavu ovzduší, a tím i veřejného zdraví. AÚEK LK navrhuje  
i nadále řešení zásobování nových rozvojových ploch způsobem využívající stávající 
zdroje energie nebo jinými šetrnými způsoby se zahrnutím maximálního využití úspor 
energie. 

e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-
ekonomických aspektů) 

Vzhledem k navrženým cílům AÚEK LK lze vliv na udržitelný rozvoj dotčeného 
území označit jako pozitivní. 

f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci 

Největším problémem životního prostředí daného území je znečištění ovzduší. 
AÚEK LK respektuje požadavky zákona o ochraně ovzduší, je v souladu s obsahem 
připravovaného Programu zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 – Severovýchod a svým 
obsahovým zaměřením podporuje zlepšení kvality ovzduší. Součástí AÚEK LK jsou cíle 
zaměřené přímo na zlepšení kvality ovzduší a na postupné nahrazování tuhých paliv 
obnovitelnými či druhotnými zdroji energie. 
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g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů 
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví 

Změna koncepce AÚEK LK nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování 
evropského práva životního prostředí. 

 

2) Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika 
dotčeného území, zejména s ohledem na:  

a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu koncepce 

Vzhledem k charakteru změny koncepce a jejích cílů lze konstatovat, že změna 
koncepce nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Pravděpodobnost vlivů, které jsou hodnoceny jako málo významné, je spojena především 
s potenciálem realizace konkrétních aktivit a projektů naplňujících cíle aktualizované 
koncepce. Tyto vlivy bude nutné posoudit a případně redukovat vhodnými zmírňujícími 
opatřeními na projektové úrovni. 

b) kumulativní a synergickou povahu vlivu 

Negativní vlivy se nepředpokládají.   

c) přeshraniční povahu vlivu 

Vlivy přesahující hranice státu se nepředpokládají. 

c) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce 

Vzhledem k charakteru AÚEK LK se významné negativní vlivy změny koncepce  
na životní prostředí a veřejné zdraví nepředpokládají, spíše se dají očekávat pozitivní 
vlivy. 

d) závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně 
zasažen) 

Negativní vlivy změny koncepce AÚEK LK se nepředpokládají, dopady změny 
koncepce lze označit spíše za pozitivní. Dotčeno bude územní Libereckého kraje. 

e) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:  

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví 

Bez předpokladu významného negativního ovlivnění změnou koncepce.  

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace 

Bez předpokladu významného negativního ovlivnění změnou koncepce.  

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot 

Realizací změny koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního 
prostředí nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu 
životního prostředí. 

 iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání 

Bez předpokladu významného negativního ovlivnění změnou koncepce. Lze 
předpokládat mírný negativní vliv, a to v závislosti na umístění konkrétních projektů a jejich 
technických řešení, které ovšem koncepce vzhledem ke své míře obecnosti neřeší. Mírný 
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negativní vliv lze očekávat např. v podobě záboru zemědělského půdního fondu (vlivem 
rozvoje fotovoltaických elektráren).  Tyto vlivy bude nutné posoudit a případně redukovat 
vhodnými zmírňujícími opatřeními na projektové úrovni. 

g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, 
komunitární nebo mezinárodní úrovni 

Bez předpokladu významného negativního ovlivnění změnou koncepce.  

 

3) Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti: 

 Přínos posouzení změny koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišné úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. ÚEK 
Libereckého kraje včetně jejích změn vychází ze Státní energetické koncepce (§ 4 odst. 1 
zákona č. 406/2000 Sb.). Státní energetická koncepce včetně její aktualizace byla 
předmětem posouzení v procesu SEA, Ministerstvo životního prostředí vydalo  
k aktualizované Státní energetické koncepci dne 31. 7. 2014 souhlasné stanovisko SEA. 

 

 

 

                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

     ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

      a integrované prevence 
 

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

 

Přílohy: obdrží předkladatel 

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

2. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

3. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 

4. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

5. kopie vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště  
v Liberci 

6. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého  
a Vysočina 

7. kopie vyjádření Libereckého kraje 
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8. kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku 

9. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

10. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec 

11. kopie vyjádření statutárního města Liberec 

12. kopie vyjádření Městského úřadu Turnov, odbor životního prostředí 

13. kopie vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor posuzování vlivů  
na životní prostředí a integrované prevence 

14. kopie vyjádření AOPK ČR, RP Liberecko 

15. kopie vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí  


