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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle ustanovení § 10d odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád).
Identifikační údaje:
Název:

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+

Umístění:

Liberecký kraj

Předkladatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508

Charakter koncepce:
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ (dále také jen SRLK 2021+) je střednědobý strategický
dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a
ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření
a aktivity pro jejich dosažení.
SRLK 2021+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje bude opírat při
rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje. Je základním
vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje.
Koncepce je zpracována v jedné variantě, přičemž variantně lze řešit konkrétní projekty z ní vycházející.
Na základě SRLK 2021+ budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, specifické
cíle a opatření, které budou následně stanoveny na základě souladu se zaměřením koncepce. V zájmu
rozpracování a konkretizace cílů SRLK 2021+ mohou být zpracovány tematicky zaměřené akční plány.
Zpracovatel oznámení:

RADDIT consulting, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín

Průběh zjišťovacího řízení
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 9. 10. 2019 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce Libereckého kraje. Informace byla rovněž
zveřejněna v Informačním systému CENIA – SEA, kód koncepce LBK007K
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK007K), a zaslána dotčeným územním samosprávným
celkům pro zveřejnění na úředních deskách, zároveň s žádostí o vyjádření. Informace o oznámení
koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
Datová schránka: c5kbvkw
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ) obdržel
vyjádření od níže uvedených subjektů. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení)
byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených
vyjádření budou předány předkladateli koncepce k zohlednění při zpracování návrhu koncepce a
vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí.
Obec Bílá (dopis ze dne 29. 10. 2019) žádá zohlednění dokumentu „Multifaktoriální koncepce přírodě
blízkého dopravně-rekreačního řešení Podještědí“.
Statutární město Liberec (dopis ze dne 23. 10. 2019) nemá k oznámení koncepce žádné připomínky.
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí (č.j. MUNO 48976/2019, ze dne
23. 10. 2019) upozorňuje na neaktuálnost mapy kůrovcového dříví v kapitole C.3.7 a doporučuje zařadit
analýzu možného negativního ovlivnění vodního režimu náhlou rozsáhlou nahodilou těžbou. Dále
v části C3.3 doporučuje doplnit starou ekologickou zátěž v centru města Nový Bor – bývalý areál ZPA
a v části C.3.2 doporučuje detailnější zamření na problematiku sesuvných území, na území ORP uvádí
především lokalitu Svojkov Nové Domky. V souvislosti s částí C.3.4 upozorňuje na nesoulad Plánu
dílčích povodí Ohře a Dolního Labe s územními plány jednotlivých obcí na území ORP.
Na závěr doporučuje zaměřit pozornost na změnu klimatu a celkové hospodaření s vodou.
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (č.j. MML/ZP/Piv/218764/19, ze dne
29. 10. 2019) nemá k oznámení koncepce žádné připomínky.
Městský úřad Frýdlant, odbor stavební a životního prostředí (č.j. MUF 3490/2019/OSUZP/3/Oul,
ze dne 29. 10. 2019) souhrnně konstatuje, že vzhledem k nedostatečné konkrétnosti dokumentu se nelze
adekvátně vyjádřit z hlediska jemu svěřených kompetencí, a nelze tedy vyloučit negativní ovlivnění
příslušných zájmů chráněných zvláštními zákony.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí (MUCL/118327/2019, ze dne 23. 10. 2019)
konstatuje, že předloženou koncepcí jsou dotčeny zájmy chráněné zvláštními zákony, avšak z důvodu
obecného obsahu dokumentu se k němu nelze vyjádřit.
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí (č.j. OZP/19/3041/KOR, ze dne 1. 11. 2019), ve
vyjádření, které bylo odesláno po vypršení zákonné lhůty k vyjádření, neuvádí žádné připomínky
k oznámení koncepce.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (č.j. KHSLB 22810/2019, ze dne 25. 10. 2019)
požaduje zpracovat posouzení vlivů koncepce na veřejné zdraví v souladu s metodikou HIA (Health
impact assessment) a posouzení souladu koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje. Zároveň
doporučuje zaměřit vyhodnocení vlivů na problematiku hluku, ovzduší a kvalitu povrchových a pitných
vod s ohledem na změnu klimatu.
Správa Krkonošského národního parku (č.j. KRNAP 08154/2019, ze dne 29. 10. 2019) upozorňuje
na pravděpodobnou záměnu netýkavky žláznaté za netýkavku malokvětou na str. 37
a požaduje doplnit konec věty v kapitole C.4 na str. 46 o slova „a rekreace“. Na závěr konstatuje, že je
toho názoru, že koncepce může mít negativní vliv na životní prostředí, zejména na zvláště chráněné
části přírody, a proto požaduje její další posouzení a vyhodnocení dle citovaného zákona. Kromě
vyhodnocení jejího vlivu na zvláště chráněné části přírody, požaduje Správa KRNAP
i vyhodnocení souladu koncepce s jednotlivými národními i krajskými koncepcemi, které se zabývají
ochranou přírody a krajiny a životním prostředím.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové (č.j. ZN/ČIŽP/45/4299/2019, ze dne
21. 10. 2019) v této fázi projednávání koncepce zdůrazňuje, že navazující konkretizovaný návrh
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ musí v plném rozsahu zohledňovat zejména zájmy ochrany
přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu podle příslušných právních předpisů.
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Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (č.j. ČIŽP/51/2019/5323, ze dne 23. 10. 2019)
z hlediska ochrany ovzduší doporučuje větší návaznost koncepce na stávající Program zlepšování
kvality ovzduší, konkrétně části týkající se další zde uváděné znečišťující látky - benzo(a)pyrenu. Další
doporučení se týká koncepce vhodného územního plánování jako primární prevence
k zamezení obtěžování zápachem. Z hlediska ochrany vod doporučuje soustředit se na zvýšení podílu
obyvatel napojených na čistírny odpadních vod a na zkvalitnění čištění odpadních vod.
Povodí Ohře, s.p., (č.j. POH/47281/2019-2/03210, ze dne 25. 10. 2019) považuje za nutné zohlednit
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a jím stanovené oblasti s významným povodňovým
rizikem, včetně navržených opatření. Dále považuje za důležité zohlednit Národní plán povodí Labe a
Národní plán povodí Odry a jimi stanovené cíle. Dle názoru Povodí Ohře se oznámení koncepce
dostatečně nezabývá ochrannými pásmy vodních zdrojů.
Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu požaduje v bodě C.3.10 Kulturní
památky místo stávající formulace vložení nové formulace: „Na území Libereckého kraje se nachází 15
nemovitých národních kulturních památek a celkem 36 památkově chráněných území, z nichž 11 je
vesnickou památkovou zónou, 15 je městskou památkovou zónou, 8 je vesnickou památkovou rezervací
a 2 jsou krajinné památkové zóny.“. Zároveň požaduje seznam národních kulturních památek doplnit o
„poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici“ a o „poutní areál
s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích“, seznam vesnických památkových zón doplnit o
„Bukovec“ a „Pavlovice“ a seznam vesnických památkových rezervací doplnit o „Janovice“.
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu upozorňuje, že Jilemnice neleží
v podhůří Jizerských hor (str. 18 oznámení koncepce).
Krajský úřad, odbor dopravy neměl k předloženému oznámení koncepce připomínky.
Závěr:
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ je koncepcí naplňující dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí
podle §§ 10e až 10g zákona.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených, s přihlédnutím ke kritériím uvedeným
v příloze č. 8 zákona, provedl krajský úřad zjišťovací řízení ve smyslu § 10d zákona
s následujícím závěrem:
Oznámení koncepce obsahuje opatření, která mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů dle
přílohy č. 1 zákona (např. opatření v oblasti mobility, podpory podnikání, infrastruktury, cestovního
ruchu, životního prostředí apod.). Rozpracovaná návrhová část koncepce, jež byla OŽPZ v průběhu
zjišťovacího řízení předložena, připouští projekty typu rozvoj, modernizace, budování
a údržba přírodních i umělých sportovišť a sportovních areálů, zajištění kvalitního a rychlého napojení
na sousední regiony a jejich centra, budování parkovacích kapacit v návaznosti na veřejnou dopravu,
budování logistických center a odstavných ploch pro nákladní automobily apod.
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, jež může mít trvalé a
nevratné vlivy na životní prostředí, zejména z důvodu záborů půdy, zásahů do přírodně hodnotnějších
částí krajiny či střetů s lokalitami soustavy Natura 2000 v dotčeném území
v důsledku realizace opatření uvedených v oznámení koncepce.
Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná o koncepci,
u níž příslušné orgány ochrany přírody svými stanovisky dle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
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o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „EVL“ a „PO“).
S ohledem na charakter koncepce a nevyloučení významného vlivu na EVL a PO naplňuje koncepce
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, a tedy podléhá posuzování z dikce zákona.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že koncepce může mít významný vliv na životní prostředí,
a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení bude
zpracováno na základě zákonných požadavků daných zejména §§ 2 a 10b zákona
a přílohou č. 9 zákona a také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení:
1.
Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně v ní navržených cílů a typových opatření, v souladu se
schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na národní a regionální
úrovni, např. se Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 – 2020, Aktualizací Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009), Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR
2016 – 2025, Koncepcí ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (v roce 2020 bude aktualizována)
a s prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje.
2.
Vyhodnotit soulad koncepce se schválenými celostátními koncepčními dokumenty v oblasti
snižování změny klimatu a adaptace na její dopady, např. s Politikou ochrany klimatu ČR, Strategií
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národním akčním plánem adaptace na změnu
klimatu, Koncepcí ochrany před následky sucha na území České republiky.
3.
Vyhodnotit soulad koncepce se schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany ovzduší,
např. Národním programem snižování emisí a Programem zlepšování kvality ovzduší, zóna
Severovýchod – CZ05.
4.
Vyhodnotit soulad koncepce se strategickými dokumenty a programy v oblasti udržitelného
rozvoje, např. Strategický rámec Česká republika 2030, Agenda 2030.
5.
Vyhodnotit soulad koncepce s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
Národním plánem povodí Labe a Národním plánem povodí Odry.
6.
Vyhodnotit vlivy koncepce z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (včetně zhodnocení
do jaké míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy) a obecné ochrany přírody a krajiny,
zejména vlivy na významné krajinné prvky (především vodní toky, údolní nivy
a lesy) a územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“). Posoudit vlivy koncepce z hlediska
fragmentace a migrační prostupnosti krajiny, jejích hydrologických a klimatických funkcí a míry
adaptability na změnu klimatu, jakožto ekologických funkcí krajiny, jejichž ochrana a podpora naplňují
účel a nástroje ochrany přírody a krajiny dle §§ 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
7.
Vyhodnotit vlivy koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), tedy zda prováděním
koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZCHÚ.
8.
V případě identifikace možných negativních vlivů provádění koncepce na ZCHÚ a lokality
soustavy Natura 2000, na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, biodiverzitu, významné krajinné
prvky, ÚSES, či další ekologické funkce krajiny uvedené v bodě 6, navrhnout ve vyhodnocení vlivů na
životní prostředí opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci těchto vlivů.
9.
Vyhodnotit vlivy koncepce na veřejné zdraví v souladu s metodikou WHO – Health impact
assessment (https://www.who.int/hia/network/en/HIA_as_part_of_SEA.pdf).
10.
Vyhodnotit soulad koncepce se Zdravotní politikou Libereckého kraje.
11.
Vyhodnotit soulad koncepce s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
12.
Návrh koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí zohlední a vypořádá všechna
obdržená vyjádření k oznámení koncepce.
13.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel oznámení koncepce jednoznačně nevyloučil možné
vlivy koncepce přesahující hranice České republiky, je nutné pro potřeby případného přeshraničního
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví tuto možnost vyhodnotit s jasným
výrokem, zda území dotčené návrhem koncepce může zasahovat mimo území ČR. Pokud ano, pak
vyhodnocení vlivů koncepce určí možné vlivy koncepce na území dotčených států, odhadne míru jejich
4
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významnosti a specifikuje případné dotčené území za hranicemi ČR. (V případě identifikace
významných vlivů přesahujících hranice ČR je příslušným úřadem pro posuzování koncepce
Ministerstvo životního prostředí ČR.)
14.
S ohledem na nevyloučení významného vlivu koncepce na území EVL nebo PO, podléhá tato
koncepce posouzení důsledků na EVL a PO dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení bude uveden jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr,
bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je
nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany
přírody.
Závěry z hodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a případná zmírňující opatření z něj
vycházející musí být reflektovány v závěrech vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
Další postup dle § 10e
Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení dle § 19 zákona
a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.
V souladu s ustanovením § 10f zákona a vzhledem k existenci Informačního systému SEA, stanovuje
příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované
posuzovatelem, na 1 ks v tištěné podobě a 1 ks v elektronické podobě na CD.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o závěru zjišťovacího řízení na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň je žádáme, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona, o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení. Vyrozumění zasílejte elektronicky na
e-mailovou adresu: marek.neveceral@kraj-lbc.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení a oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému CENIA
– SEA, kód koncepce LBK007K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK007K).
Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d odst. 2 zákona není rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Přílohy: obdrží předkladatel
1) Kopie vyjádření Obce Bílá
2) Kopie vyjádření Statutárního města Liberec
3) Kopie vyjádření Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí
4) Kopie vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí
5) Kopie vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního a životního prostředí
6) Kopie vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí
7) Kopie vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí
8) Kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
9) Kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku
10) Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové
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11) Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec
12) Kopie vyjádření Povodí Ohře, s.p.
13) Kopie vyjádření odborů Krajského úřadu Libereckého kraje
Rozdělovník:
Předkladatel:
1. Liberecký kraj, ORREP - zde vnitřním sdělením
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Statutární město Liberec
3. Statutární město Jablonec nad Nisou
4. Město Česká Lípa
5. Město Turnov
6. Město Semily
7. Město Nový Bor
8. Město Frýdlant
9. Město Jilemnice
10. Město Tanvald
11. Město Železný Brod
Dotčené správní úřady:
1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí
3. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
4. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
5. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí
6. Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí
7. Městský úřad Frýdlant, odbor životního prostředí
8. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí
9. Městský úřad Tanvald, odbor životního prostředí
10. Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí
11. Krajská hygienická stanice LK
12. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
13. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko
15. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj
16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
RP SCHKO České středohoří
17. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS V Liberec
18. Správa Krkonošského národního parku
19. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VI Hradec Králové
Na vědomí:
1. Povodí Labe, s.p.
2 Povodí Ohře, s.p.
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