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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle
§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává podle § 7 zákona
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

ŘÍZENÍ

Identifikační údaje:
Název: „Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014- 2020“
Umístění: Statutární město Liberec
Předkladatel: Statutární město Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ:

00262978

Charakter koncepce: Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014- 2020 vychází
z dříve zpracované koncepce Strategie rozvoje Statutárního města Liberec pro období 2007- 2020.
Je to základní rozvojový dokument města, který určuje, jak by se mělo město rozvíjet
v následujících letech. Vychází z hodnocení potřeb a potenciálu města a jeho cílem je, aby byl
Liberec atraktivnějším městem pro život všech občanů včetně fungování podnikatelských
i neziskových subjektů. Tento dokument je rovněž rámcem pro tvorbu integrovaného plánu rozvoje
území a podkladem pro čerpání dotačních prostředků. Jedná se o strategii místní
s celospolečenským dopadem.
Průběh zjišťovacího řízení: Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný správní úřad
po předání kompetencí Ministerstva životního prostředí v Praze podle § 23 odst. 4) zákona, obdržel
dne 30. 4. 2014 oznámení koncepce „Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec
2014-2020“. Dne 19. 5. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje rozeslal informaci o oznámení
koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň ji
zveřejnil v Informačním systému SEA a na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje.
Z posouzení obsahu oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č.
8 zákona, bylo provedeno zjišťovací řízení podle § 10d zákona.
Obdržená vyjádření: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
obdržel v zákonné lhůtě vyjádření od těchto subjektů:
Statutární město Liberec: nepožaduje, aby byla koncepce posuzována podle zákona.
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Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Liberec: nepožaduje provést další hodnocení
koncepce podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec: nepovažuje za nutné výše
uvedenou koncepci posuzovat podle zákona
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: nemá k
oznámení koncepce z hlediska svých kompetencí připomínky
Krajský úřad Libereckého kraje, dopravy: k oznámení koncepce nemá žádné závažné
připomínky.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví: neuplatňuje zásadní připomínky.
Krajský úřad libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
k předloženému oznámení koncepce nemá žádné připomínky.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství- z hlediska zájmů
chráněných vodním zákonem: Ke koncepci není podstatných připomínek a nepožaduje jí posoudit
dle zákona. Upozorňuje však na tyto nedostatky:
1. V koncepci u kapitoly C.3.3.1 je v tabulce 8 přehled povodí na území města Liberec, zřejmě je
myšlen přehled povodí toků, když jsou zde vyjmenovány jednotlivé toky, přehled toků není úplný.
Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků je např. i
Ostašovský potok významným vodním tokem, také zde neuvedený Spojovací potok.
2. V kapitole C.3.3.2 je uváděno neplatné nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí, bylo nahrazeno nařízením vlády č. 262/2012.
3. V kapitole staré ekologické zátěže je uvedeno 20 lokalit, z nichž některé jsou uváděny vícekrát a
u některých byly sanace již ukončeny.
4. V kapitole C. 4. není uvedena podkapitola ochrany vod. Jako problém z hlediska ochrany vod lze
spatřovat v chybějící kanalizační síti zejména v okrajových částech města.
V žádném z obdržených vyjádření nebyl uplatněn požadavek na další posuzování koncepce podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
ZÁVĚR: Předložená koncepce „Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 20142020“ naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo podle ust. § 10d zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle tohoto
zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle § 10d zákona dospěl Krajský úřad
Libereckého kraje k závěru, že koncepce:
„Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020“ nebude dále posuzována
podle zákona za dodržení následujících podmínek:
Je nezbytné respektovat podmínky souhlasného stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí k posouzení vlivů koncepce „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec
2007-2020“ na životní prostředí vydaného dne 31. října 2007 pod č. j. KULK/64268/2007
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(s přihlédnutím k aktuálním údajům). Dále je nezbytné zohlednit požadavky uplatněné v rámci
jednotlivých výše uvedených vyjádření v průběhu zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace
strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020“, tzn. zapracovat obsahové požadavky
z obdržených vyjádření do aktualizovaných materiálů ke koncepci v plném rozsahu.
Odůvodnění: Krajský úřad provedl zjišťovací řízení na základě předloženého oznámení koncepce,
obdržených vyjádření a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 citovaného zákona s konstatováním,
že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
které by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování. Krajský úřad také přihlédl ke stanovisku
příslušného orgánu ochrany přírody, který vyloučil vliv na lokality soustavy NATURA 2000
za předpokladu dodržení podmínek ze stanoviska vydaného dne 31. 10 2007 pod č. j. KULK 64268/
2007, jak je uvedeno výše. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Statutární město Liberec a Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou žádáme ve smyslu
§16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v
dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
Statutární město Liberec a Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou v souladu s ustanovením
§16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení. Do závěru
zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu Libereckého kraje
http://www.kraj-lbc.cz a v Informačním systému SEA na internetových stránkách CENIA (http://
portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce LBK006K.
Otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Statutární město Liberec

DS

3. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

DS

Dotčené správní úřady:
1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Liberec
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
4. Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

DS
DS
DS
DS

Oznamovatel:
1. Statutární město Liberec

DS

Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Praha

DS
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