
„Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ 

 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, vydal dne 

28. 2. 2021 k upravenému návrhu „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ souhlasné 

stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (č. j.: KULK 13507/2022, OPŽP 842/2021). 

 

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

(viz § 10 g zákona): 

 

(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 pro uvedený návrhu 

upravené koncepce. 

 

 

 

 

 

 



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

ze stanoviska ke koncepci 

 

Požadavek/podmínka Doporučení 

Obecné podmínky z hlediska vlivů na životní prostředí: 

1) Pořizovatel koncepce zajistí, aby při implementaci 
aktivit Strategie rozvoje Statutárního města 
Liberec 2021+ byla zohledněna doporučení k 
prevenci, případně zmírnění potenciálních 
negativních vlivů na životní prostředí uvedená v 
kapitole 10 vyhodnocení SEA. V případě opatření, 
v jejichž rámci se budou realizovat aktivity či 
projekty s potenciálním negativním vlivem na 
životní prostředí, je třeba zajistit následující hlavní 
opatření ke snížení potenciálních negativních vlivů 
těchto aktivit/projektů:  

 
a. Zajistit odborný a odpovědný výběr projektů/ aktivit s 

ohledem na jejich vlivy na životní prostředí. 
Nepodporovat záměry s potenciálně významnými 
negativními vlivy na životní prostředí.  

 

b. V případě zemních, stavebních, rekonstrukčních, 
demoličních nebo sanačních prací minimalizovat negativní 
vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci a minimalizovat 
zábory půdy a produkci odpadů.  
 
c. Při stavebních pracích dbát na ochranu před šířením 
invazních druhů.  

 

d. V případě nové výstavby minimalizovat její vliv na 
chráněná a cenná území, lokality s výskytem chráněných 
druhů živočichů, rostlin a na cenná přírodní stanoviště. 

  

e. Jakékoliv aktivity, u nichž nelze vyloučit negativní 
ovlivnění (i zprostředkované) zvláště chráněných území, 
konzultovat s orgány ochrany přírody.  
 
f. Pro zadržování vody v krajině preferovat přírodě blízká 
opatření a soustředit se na komplexní krajinářská řešení. 

  

g. Případné zásahy do kulturních památek a jejich 
ochranných pásem, či záměry, které by se přímo dotýkaly 
architektonického dědictví České republiky, 
archeologických nálezů apod., je nutno konzultovat a 
spolupracovat s orgány státní památkové péče (např. s 
Národním památkovým ústavem).  
 
h. Podporovat environmentální vědomí obyvatel jako 
součást zdravého životního stylu.  

 

i. V rámci monitorování koncepce sladit vlastní systém 
monitoringu a evaluace s požadavky na sledování a rozbor 

Akceptováno. Při implementaci aktivit 
Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 
2021+ budou zohledněna doporučení k 
prevenci, případně zmírnění potenciálních 
negativních vlivů na životní prostředí uvedená v 
kapitole 10 vyhodnocení SEA. 
 
a. Výběr záměrů (projektů) bude 
podléhat environmentálním kritériím pro výběr 
projektů, na jejichž základě budou následně 
schvalovány či doporučeny k realizaci pouze ty 
projekty, které nebudou mít významný 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné 
zdraví a současně budou preferovány projekty 
s pozitivními vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 

 

b. V případě zemních, stavebních, 
rekonstrukčních, demoličních nebo sanačních 
prací bude minimalizován negativní vliv 
na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci a bude 
minimalizován zábor půdy a produkce odpadů 
(vhodná je podpora systému hierarchie 
nakládání s odpady a uplatnění principů 
cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku 
odpadů. V rámci Strategie rozvoje se jedná 
např. o opatření Specifického cíle 3.5. – 3.5.5 
Snižování hluku, prašnosti z dopravy, 3.5.7 
Zlepšování kvality ovzduší, 3.5.9 Optimalizace 
odpadového hospodářství. 
 
c. Při stavebních pracích bude dbáno 
na ochranu před šířením invazních druhů.  

 

d. Předměty ochrany ZCHÚ a cenných lokality 
s výskytem chráněných druhů živočichů 
a rostlin, budou při realizaci Strategie rozvoje 
plně respektovány a konkrétní projekty 
či aktivity, které by vyvolávaly potenciální 
negativní dopady, budou podléhat rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody a budou s nimi 
konzultovány. V rámci Strategie rozvoje se 
jedná např. o opatření Specifického cíle 3.5. – 

3.5.11 Respektování chráněných území včetně 
soustavy NATURA 2000 a 3.5.12 Rozvoj a 
zkvalitňování ÚSES) 

  



Požadavek/podmínka Doporučení 

vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 
10h zákona. 

e. Projekty, či aktivity, které by vyvolávaly 
potenciální negativní dopady na životní 
prostředí, chráněné druhy, chráněná území, 
či soustavu NATURA, budou konzultovány 
s orgány ochrany přírody a případně budou 
podléhat posouzení vlivu na životní prostředí 
(EIA), biologickému hodnocení či Naturovému 
hodnocení. 
 
f. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 
na jejichž základě budou následně preferovány 
ty projekty, při jejichž zpracování budou 
podporována přírodě blízká opatření v oblasti 
retence vod a komplexní krajinářská řešení. 
V rámci Strategie rozvoje se jedná např. 
o opatření Specifického cíle 3.5. – 3.5.3 Podpora 
přirozené retence vody v krajině a 3.5.15 
Klimaticky odpovědné město Liberec. 

  

g. Před zahájením realizace projektů, které 
by se přímo dotýkaly architektonického 
dědictví České republiky, archeologických 
nálezů apod., budou příslušné orgány státní 
památkové péče o tomto informovány 
s dostatečným předstihem tak, aby byl 
případně umožněn záchranný archeologický 
průzkum.  
 
h. Koncepce se zabývá podporou 
environmentálního vědomí obyvatel jako 
součásti zdravého životního stylu. V rámci 
Strategie rozvoje se jedná např. o opatření 
Specifického cíle 4.2 a 4.3. – 4.2.4 Zlepšení 
přístupu obyvatel ke sportu a sportovním 
zařízením, 4.3.1 Podpora aktivního trávení 
volného času a zdravého životního stylu všech 
generací. 

 

i. V rámci monitorování koncepce bude uveden 
do souladu vlastní systém monitoringu 
a evaluace s požadavky na sledování a rozbor 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví dle § 10h zákona. 

2) Umisťování silničních komunikací, kapacitních parkovišť 
a významných zdrojů znečišťování ovzduší podmínit 
vypracováním rozptylové studie.  

 
 

Akceptováno. V rámci přípravy umisťování 
silničních komunikací, kapacitních parkovišť 
a významných zdrojů znečištění ovzduší bude 
vypracována rozptylová studie (v rámci 
příslušných správních řízeních, případně 
v procesech EIA).  

3) Umisťování zdrojů hluku (silniční komunikace, železniční 
a tramvajové tratě, parkoviště a podobně) podmínit 
vypracováním akustické studie a souhlasem orgánu 

Akceptováno. Výběr záměrů, které mohou být 
zdrojem hluku (např. silniční komunikace, 
tramvajové tratě, parkoviště) bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 



Požadavek/podmínka Doporučení 

ochrany veřejného zdraví (řešit v příslušných správních 
řízeních, případně v procesech EIA).  

 
 
 
 
 
 

na jejichž základě budou následně schvalovány 
či doporučeny k realizaci pouze ty projekty, 
které nebudou mít významný negativní vliv 
na životní prostředí a veřejné zdraví a současně 
preferovány projekty s pozitivními vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci 
přípravy bude vypracována akustická studie 
a bude vydán souhlas orgánu ochrany 
veřejného zdraví (v rámci příslušných správních 
řízeních, případně v procesech EIA).  
 

4) Zamezit kontaminaci zdrojů pitné vody a obecně pak 
podzemních a povrchových vod, zvláštní pozornost 
věnovat záměrům realizovaným v místech 
potenciálního výskytu starých ekologických zátěží (řešit 
v příslušných správních řízeních, případně v procesech 
EIA).  

Akceptováno. Výběr záměrů, které mohou být 
potenciálně zdrojem kontaminace zdrojů pitné 
vody a obecně pak podzemních a povrchových 
vod (zvláště pak v místech potenciálního 
výskytu starých ekologických zátěží), bude 
podléhat environmentálním kritériím pro výběr 
projektů, na jejichž základě budou následně 
schvalovány či doporučeny k realizaci pouze 
projekty, které nebudou mít významný 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné 
zdraví a současně preferovány projekty 
s pozitivními vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví a kvalitu povrchových a podzemních vod. 
Výše uvedené bude řešeno v rámci příslušných 
správních řízeních, případně v procesech EIA. 
V rámci Strategie rozvoje se jedná např. 
o opatření Specifického cíle 3.4 a 4.2 – 3.4.1 
Efektivní rozvoj vodovodů a kanalizací, 3.5.6 
Zlepšení kvality vody ve městě 

5) V rámci jednotlivých záměrů požadovat v maximální 
možné míře zasakování dešťových vod namísto jejich 
odvodu do vodních toků (řešit v příslušných správních 
řízeních, případně v procesech EIA).  

 

Akceptováno. Při výběru projektů a aktivit 
budou preferována řešení, u nichž bude 
zajištěno zadržování srážkových vod (jejich 
akumulace či retence) a jejich zasakování do 
vod podzemních, v místech, kde je to z hlediska 
hydrogeologických podmínek možné. 
V případě, že to hydrogeologické podmínky 
dané lokality neumožňují, budou srážkové vody 
zadržovány (akumulace a jejich využití např. pro 
užitkové účely či zálivku) a přebytek bude 
odváděn regulovaným odtokem do dešťové 
kanalizace či vod povrchových. 

6) Minimalizovat zábor zemědělské a lesní půdy, případně 
preferovat zábor půd nižší třídy ochrany.  

 
 
 
 

Akceptováno. Výběr projektů a stavebních 
záměrů bude podléhat environmentálním 
kritériím pro výběr projektů, na jejichž základě 
budou následně doporučeny k realizaci ty 
projekty, při jejichž realizaci budou 
minimalizovány zábory půdního fondu v I. a II. 
třídě ochrany ZPF. Bude preferován zábor půd 
s nižší třídou ochrany. Dále budou respektovány 
PUPFL. Konkrétní projekty či aktivity, které by 
vyvolávaly potenciální negativní dopady, budou 
podléhat rozhodnutí příslušného orgánu. 

7) Zamezit kontaminaci půdy, zvláštní pozornost věnovat 
záměrům realizovaným v místech potenciálního výskytu 

Akceptováno. Výběr záměrů, které mohou být 
potenciálně zdrojem kontaminace půdy, 



Požadavek/podmínka Doporučení 

starých ekologických zátěží (řešit v příslušných správních 
řízeních, případně v procesech EIA).  
 

(zvláště pak v místech potenciálního výskytu 
starých ekologických zátěží), bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 
na jejichž základě budou následně schvalovány 
či doporučeny k realizaci pouze ty projekty, 
které nebudou mít významný negativní vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví a současně 
preferovány projekty s pozitivními vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví a kvalitu 
a ochranu zemědělského půdního fondu a půd 
obecně. Výše uvedené bude řešeno v rámci 
příslušných správních řízeních, případně 
v procesech EIA. V rámci koncepce se jedná 
např. o opatření Specifického cíle 3.5 – 3.5.8 
Řešení ekologických zátěží, revitalizace 
brownfields. 

8) Minimalizovat riziko vzniku dopravních nehod na nově 
realizovaných silničních komunikacích, železničních a 
tramvajových tratích, a to zejména nehod s účastí chodců a 
cyklistů (stavební oddělení, bezpečnostní prvky).  

Akceptováno. V rámci Strategie rozvoje jsou 
v rámci Specifického cíle 3.3. navržena 
opatření, která jsou zaměřena na zlepšování 
podmínek pro její využívání (3.3.3 Podpora 
cyklodopravy, cykloturistiky a pěší dopravy, 
3.3.8 Bezpečnost dopravy). 

9) Stavebně-technickými a organizačními opatřeními na 
komunikacích předcházet dopravním nehodám 
souvisejících s nárůstem intenzit automobilové dopravy.  

Akceptováno. V rámci Strategie rozvoje jsou 
v rámci Specifického cíle 3.3. navržena opatření 
pro zlepšení stavebně-technických 
a organizačních podmínek s cílem zamezit 
dopravním nehodám ve spojitosti s nárůstem 
intenzit automobilové dopravy (např. 3.3.2 
Efektivní usměrňování dopravní zátěže, 3.3.3. 
Bezpečnost dopravy, 3.3.4 Lepší napojení 
na páteřní železniční síť ČR, 3.3.5 Řešení 
tranzitu automobilové dopravy přes území 
města, 3.3.10 Podpora elektromobility a jiných 
alternativních pohonů). 

10) Zajistit provázanost aktivit na podporu nemotorové 
dopravy a aktivit na podporu dopravy veřejné tak, aby byl 
zajištěn bezkolizní přístup k objektům veřejné dopravy.  

Akceptováno. V rámci Strategie rozvoje jsou 
v rámci Specifického cíle 3.3. a 3.4 navržena 
opatření, která jsou zaměřena na zlepšování 
podmínek pro její využívání (3.3.1 Dostupná, 
komfortní a udržitelná městská hromadná 
doprava, 3.3.8 Bezpečnost dopravy, 3.4.2 
Efektivní rozvoj a správa veřejného osvětlení 
včetně světelného signalizačního).  

11) Při realizaci aktivit na podporu sportovních činností, 
turistického ruchu apod. dbát též na prevenci vzniku úrazů.  

Akceptováno. V rámci Strategie rozvoje jsou 
v rámci Specifického cíle 4.2 a 4.4 navržena 
opatření pro podporu sportovních činností 
a turistického ruchu (např. 4.2.2 Zkvalitnění 
podmínek pro sport, 4.4.3 Modernizace a 
budování infrastruktury cestovního ruchu). 

12) Zajistit plnění imisních a hlukových limitů na stávající 
komunikační síti při nárůstu intenzit automobilové dopravy, 
který je nutno očekávat v souvislosti s podporou 
ekonomického rozvoje (vznik nových služeb, vytváření 
nových pracovních míst, přeprava nákladu, zvýšení mobility 
obyvatel atd.)  

Akceptováno. Bude zajištěno a kontrolováno 
plnění imisních a hlukových limitů na stávající 
komunikační síti při nárůstu intenzit 
automobilové dopravy (např. opatření 
Specifického cíle 3.5 – 3.5.5 Snižování hluku, 
prašnosti z dopravy.). 



Požadavek/podmínka Doporučení 

13) Kontrolovat dodržování přípustné hladiny hluku z 
provozu navrhovaných aktivit, vč. sportovních a kulturních 
akcí.  

Akceptována. Bude kontrolováno dodržování 
přípustné hladiny hluku z provozu 
navrhovaných aktivit Strategie rozvoje, vč. 
sportovních a kulturních akcí. 

14) Podporovat dostupné bydlení.  Akceptováno. Bude zajištěna podpora 
dostupného bydlení, jak je uvedeno například 
v rámci Specifického cíle 2.1 a 3.1 (3.1.1 
Zavedení koncepčního přístupu v otázce 
bydlení., 3.1.2 Podpora bydlení a 2.1.2 Podpora 
sociálního bydlení). 

15) Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle 
ustanovení § 10h zákona. 

Akceptováno. Bude zveřejněno opatření pro 
sledování a rozbor vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10h 
zákona. 

16) Sledovat vývoj kvality životního prostředí v dotčeném 
území na základě monitorovacích indikátorů uvedených v 
kapitole 9 vyhodnocení SEA a v kapitole 4.3 Hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví. 

Akceptováno.  Vývoj kvality životního prostředí 
v dotčeném území bude sledován na základě 
monitorovacích indikátorů uvedených 
v kapitole 9 Vyhodnocení SEA a v kapitole 4.3 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

17) V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv 
implementace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 
2021+ včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním 
souhrnné zprávy. V případě zjištění významných 
negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou 
aktualizaci této koncepce a dodržovat další povinnosti 
vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 

Akceptováno. Vliv implementace Strategie 
rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ 
včetně vlivů na životní prostředí, bude 
vyhodnocován v pravidelných intervalech, jak 
je uvedeno v kapitole 9.3. Vyhodnocení SEA. 
Včetně zveřejňování souhrnné zprávy.  

18) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových 
stránkách vypořádání veškerých obdržených vyjádření a 
připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu 
vyhodnocení SEA a zveřejní schválenou koncepci. Dále 
zpracuje odůvodnění dle § 10g odst. 4 věty druhé zákona, 
resp. prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona a též 
jej zveřejní. 

Akceptováno. Vypořádání veškerých došlých 
vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu 
koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení, včetně 
schválené koncepce a Prohlášení, bude 
zveřejněno na internetových stránkách 
Statutárního města Liberec. 

 

Předkladatel koncepce zajistí, aby při implementaci projektů, včetně měřitelných ukazatelů, Strategie 
rozvoje Statutárního města Liberec 2021+  (zejména v rámci přípravy implementačních dokumentů 
a metodik pro žadatele) byla zohledněna výše uvedená doporučení k prevenci, případně zmírnění 
potenciálních negativních vlivů na životní prostředí. 
 

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

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

„Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ je zaměřena na území Statutárního města 

Liberec a bezprostředního okolí, nejsou proto předpokládány žádné významné přeshraniční vlivy 

koncepce na životní prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního posuzování. 

 

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

 

Při přípravě Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ byly zvažovány a diskutovány různé 

alternativy jejích dílčích částí, nicméně konečným výsledkem prací je předložení koncepce v jediné 

variantě. 



 

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

životní prostředí 

 

„Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ byla zpracována oddělením rozvojové koncepce 

Statutárního města Liberec, dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů se 

zapojením klíčových aktérů rozvoje do jeho přípravy, především prostřednictvím pracovních skupin, 

zástupců Statutárního města Liberec, zástupců magistrátu, vybraných subjektů, a odborné i laické 

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

byla respektována všemi klíčovými partnery. 

Veřejnost měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení. Předložené 

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

zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací 

řízení bylo zahájeno výše uvedeným zveřejněním dne 5. 8. 2021. Na základě vyjádření doručených 

k Oznámení byl Krajským úřadem Libereckého kraje vydán 9. 9. 2021 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. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. 

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

jeho zveřejnění dne 7. 1. 2022 do 11. 2. 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný úřad neobdržel 

žádné vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce v rámci zjišťovacího řízení, upustil příslušný úřad v 

souladu s § 10f odst. 2 zákona od konání veřejného projednání návrhu koncepce. 

Veškeré dokumenty byly zveřejněny v Informačním systému SEA a informace o možnostech 

připomínkování Oznámení koncepce, připomínkování návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na ŽP 

také na webu a úřední desce Statutárního města Liberec. 

 

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

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona. 

 

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

vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Statutární město Liberec jako předkladatel koncepce „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 

2021+“ bude 1 x za dva roky (od roku 2024), vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Provádění koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní 

prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu 

k Vyhodnocení koncepce na základě indikátorů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (viz 

kap. 9 Vyhodnocení). Monitoring naváže na rozhodování o podpoře a výběru projektů dle 

environmentálních kritérií, tak jak byly taktéž stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení. Výsledky 

pravidelného monitoringu budou předkládány vedení Statutárního města Liberec a zveřejňovány na 

Internetových stránkách města 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.  

V souvislosti s návrhem indikátorů je potřeba zmínit, že samotná Strategie rozvoje navrhuje vlastní 

měřitelné indikátory, prostřednictvím kterých budou monitorovány cíle Strategie rozvoje a aktivity 



Akčních plánů. Tyto indikátory nejsou primárně zaměřeny na oblast životního prostředí, a tudíž nejsou 

zcela totožné se stanovením indikátorů v rámci předkládaného Vyhodnocení.  


