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Příloha k č.j. MZP/2021/780/131

Vypořádání vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení ke koncepci „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNYSEVEROVÝCHOD – CZ05: 
AKTUALIZACE 2020“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:

Vypracoval: odbor ochrany ovzduší, MŽP, Praha dne 20. ledna 2021

Vyjádření Vypořádání předkladatele číslo

AOPK ČR
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen 
„Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„ZOPK“), pro posouzení návrhu Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020 (dále jen „koncepce“), 
který předložilo Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice v souladu s ustanovením § 10c 
odst. 2 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, 
doručeného dne 14. 12. 2020, vydává toto vyjádření. 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 
Praha 10 – Vršovice, dne 14. 12. 2020 požádalo Agenturu jako 
příslušný orgán ochrany přírody o posouzení koncepce z hlediska 
jeho vlivů na životní prostředí. 
Cílem koncepce je, na základě ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, dosáhnout co nejdříve stavu, kdy nebude v 
zóně Severovýchod – CZ05 překračován imisní limit stanovený v 
bodech 1 až 3 v příloze § 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. 
Opatřeními, která vyplývají z cíle koncepce, jsou účinná kontrola 
plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů 
zákonem o ochraně ovzduší a zvýšení povědomí provozovatelů o 
vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné 
údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva. 
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Agentura vzhledem k povaze koncepce konstatuje, že 
nepředpokládá negativní vlivy na životní prostředí. 

ČIŽP OI 
Liberec

ČIŽP, OI Liberec obdržela dne 15. 12. 2020 pod č. j. 
ČIŽP/51/2020/5465 informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke 
koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 
– CZ05: Aktualizace 2020“, v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení koncepce je zveřejněno na stránkách Informačního 
systému SEA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem 
koncepce MZP279K.
Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – 
CZ05: Aktualizace 2020“ je aktualizací koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05“
z roku 2016, kterou aktualizuje na základě novějších dat a 
vyhodnocení účinnosti stávajících opatření. Účelem koncepce 
„Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05:
Aktualizace 2020“ je aktualizovat opatření, jejichž realizace povede 
ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, 
a to na základě aktualizovaných podkladů o příčinách
znečištění ovzduší a vyhodnocení efektivity stávajících opatření.
Vyjádření z hlediska ochrany vod:
Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému dokumentu žádné 
připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky.
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:
Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k předložené koncepci 
žádné připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody:
Z hlediska ochrany přírody nejsou k předloženému dokumentu 
připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa:
V rámci lesního hospodářství program Zlepšování kvality ovzduší 
zóna Severovýchod – CZ05
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zmiňuje problematické složky a témata životního prostředí v 
dotčeném území, vůči kterým byla
dokumentace vztahována. Jde především o špatné druhové a 
věkové struktury lesů,
přemnožení spárkaté zvěře a odumírání jehličnatých lesů v 
důsledku kůrovcové kalamity
a půdního sucha. Lesnatost území zóny Severovýchod – CZ05 je 
zhruba 34 %, přičemž mezi
jednotlivými částmi dotčené plochy jsou velké rozdíly (největší 
lesnatost je v okrese Jablonec
nad Nisou, Česká Lípa a Trutnov). Koncepce nepředpokládá v 
dotčeném území žádné
negativní vlivy na půdu. Nejsou uváděny žádné konkrétní 
projektové záměry a z tohoto důvodu
nemá oddělení ochrany lesa ČIŽP žádné další připomínky.

ČIŽP OI 
Hradec 
Králové

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec 
Králové (dále jen „ČIŽP“),
obdržela dne 15. 12. 2020 žádost o vyjádření k výše uvedenému 
záměru. Předmětem záměru je
poskytnout podklad pro provedení zjišťovacího řízení dle § 10d 
ZOPV.
Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – 
CZ05: Aktualizace 2020“
je aktualizací koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod – CZ05“
z roku 2016, kterou aktualizuje na základě novějších dat a 
vyhodnocení účinnosti stávajících
opatření. Účelem koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Severovýchod – CZ05:
Aktualizace 2020“ je vytvořit koncepční rámec pro opatření, jejichž 
účelem je snížit úroveň
znečištění a znečišťování ovzduší v zóně Severovýchod – CZ05 tak, 
aby bylo co nejdříve
dosaženo imisních limitů stanovených v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 
k zákonu o ochraně ovzduší.
ČIŽP nemá k předloženému návrhu koncepce připomínky.
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KHS 
Královéhrade
ckého kraje 

Vyjádření k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v 
Hradci Králové, jako příslušný správní orgán podle § 23 odst. 6 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě 
požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, ze dne 14.12.2020 číslo jednací 
MZP/2020/710/5072 předložené oznámení koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 
2020“. 
Po zhodnocení dokumentace oznámení koncepce s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto 
vyjádření: 
S oznámením koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ lze z hlediska zájmů 
chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasit za 
předpokladu, že v návrhu koncepce bude zpracováno hodnocení 
zdravotních rizik jednotlivých škodlivin v ovzduší, s důrazem na 
benzo(a)pyren, pro obyvatele v posuzované lokalitě. 
Odůvodnění: 
Dne 15.12.2020 bylo na Krajskou hygienickou stanici 
Královéhradeckého kraje předloženo oznámení koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 
2020“. 
Předkladatelem koncepce je Ministerstvo životního prostředí, IČO 
00164801, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, oprávněný 
zástupce předkladatele Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany 
ovzduší, zpracovatel koncepce společnost Ecological Consulting 
a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, vedoucí autorského 
kolektivu RNDr. Petr Blahník, říjen-listopad 2020. 
Předkládaný Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 
– CZ05: Aktualizace 2020 je zpracovaný dle zákona o ochraně 
ovzduší, navazuje na dosud platný Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 z roku 2016, který aktualizuje na 

Vysvětleno.

Předmětem koncepce s názvem Program zlepšování kvality ovzduší zóny 
Severovýchod CZ05 – Aktualizace 2020 je zejména identifikace problémů 
v oblasti kvality ovzduší týkajících se překračování imisních limitů 
znečišťujících látek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jejich 
řešení v podobě návrhu konkrétních opatření. Předmětem této koncepce 
není hodnocení zdravotních rizik jednotlivých znečišťujících látek na lidské 
zdraví, což vyplývá i z přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší (Obsahové 
náležitosti programů zlepšování kvality ovzduší).

V kapitole D. oznámení zpracovaném k této koncepci podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je hodnocen 
předpokládaný vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
v dotčeném území následovně:

Rizika a příležitosti obsažené v PZKO 2020+:
• Snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví (zejména 
zkrácení očekávané doby dožití vlivem expozice benzo[a]pyrenem)
Předběžná identifikace vlivů na relevantní problémové okruhy životního 
prostředí v důsledku uplatňování PZKO 2020+:
Žádné negativní vlivy PZKO 2020+ na obyvatelstvo a zdraví nejsou 
očekávány. Očekávané pozitivní vlivy spočívají ve snížení expozice 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek a zlepšení 
kvality bydlení v imisně zatížených lokalitách. 

Zdravotní rizika a důsledky znečištění jsou pak popsány  v rámci kapitoly 
C.3.10. oznámení v následujícím textu:

„Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Sledované látky v rámci PAU jsou především benzo[a]pyren (BaP) a 
benzo[a]antracen. Imisní limit je stanoven pro benzo[a]pyren (BaP) jako 
roční – 0,001 μg/m3 (= 1 ng/m3).
Jednotka karcinogenního rizika (UCR) pro BaP – 8,7 × 10-2(μg/m3). 
Referenční koncentrace (Rfk) je stanovena jako roční pro 
benzo[a]antracen – 0,01 μg/m3 (10 ng/m3).
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základě novějších dat a vyhodnocení účinnosti stávajících opatření. 
Hlavním cílem předkládané koncepce je nastavení takových 
opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a 
dosažení přípustné úrovně znečištění v Libereckém, 
Královéhradeckém a Pardubickém kraji, a to na základě 
aktualizovaných podkladů o příčinách znečištění ovzduší a 
vyhodnocení efektivity stávajících opatření. Plán vychází Sídlo: 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 
19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, 
fax: 495 058 502, elektronická podatelna: podatelna@khshk.cz, 
IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz Strana 2 (celkem 2) z údajů o emisích 
a imisním zatížení, které jsou zpracovávány Českým 
hydrometeorologickým ústavem. 
Koncepce obsahuje metodickou část, jejímž obsahovým zaměřením 
je podrobný popis způsobu posuzování úrovně znečištění ovzduší, 
lokalizace měřících stanic, popis cílů vyžadujících v příslušných 
lokalitách ochranu, odhad rozlohy znečištěných oblastí a velikost 
exponovaných skupin obyvatelstva. Obsahovým zaměřením 
analytické části je analýza úrovně znečištění ovzduší zjištěné v 
předchozích letech, přehled aktuální a výhled budoucí úrovně 
znečištění ovzduší v lokalitách s významnými zdroji znečišťování. 
Návrhová část obsahuje podrobný návrh opatření, která zajistí, aby 
bylo co nejdříve dosaženo plnění imisních limitů stanovených 
platnou právní úpravou. 
V kapitole „D – Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území“ je velmi stručně 
popisován vliv překračování ročního imisního limitu 
benzo(a)pyrenu na veřejné zdraví obyvatel v posuzovaných 
lokalitách. Nejvyšších koncentrací je dosahováno v průmyslových 
lokalitách, nadlimitní koncentrace se však dlouhodobě vyskytují i na 
měřících stanicích ve městech, přičemž zcela převažujícím zdrojem 
emisí benzo(a)pyrenu je lokální vytápění domácností. Úroveň 
znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je indikátorem 
kontaminace ovzduší karcinogenními látkami, je problémem 
představujícím velmi závažné zdravotní riziko. Z tohoto důvodu 
požaduji koncepci doplnit o studii odborného odhadu a zhodnocení 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) mají schopnost přetrvávat v 
prostředí, kumulují se v jeho složkách a v živých organismech, jsou lipofilní 
a řada z nich má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti. Patří mezi 
endokrinní disruptory, ovlivňují porodní váhu a růst plodu. Působí 
imunosupresivně, snížením hladin IgG a IgA. Ve vysokých koncentracích
(převyšujících koncentrace nejen ve venkovním ovzduší, ale i v pracovním 
prostředí) mohou mít dráždivé účinky. PAU patří mezi nepřímo působící 
genotoxické sloučeniny. Vlivem biotransformačního systému organismu 
vznikají postupně metabolity s karcinogenním a mutagenním účinkem. 
Elektrofilní metabolity kovalentně vázané na DNA představují poté základ 
karcinogenního potenciálu PAU. Nejčastěji používaným zástupcem PAU 
při posuzování karcinogenity je benzo[a]pyren (BaP). BaP je z hlediska 
klasifikace karcinogenity od roku 2010 zařazen IARC do skupiny 1 – 
prokázaný karcinogen. Jednotka karcionogenního rizika (UCR), převzatá 
od Světové zdravotnické organizace pro BaP je 8,7 × 10-2 (μg/m3).
V roce 2018 ani v roce 2019 nebyl překročen limit roční průměrné 
koncentrace benzo[a]pyrenu (1 ng/m3) na žádné stanici v rámci zóny 
Severovýchod – CZ05, avšak na třech stanicích bylo dosaženo hraniční 
hodnoty (1,0 ng/m3), a to na stanici Hradec Králové – třída SNP (HHKTP; 
B/U/R), Pardubice Dukla (EPAUP; B/U/R) a stanici Vítězná (HVITP; 
B/R/ANNCI).
Z porovnání imisních charakteristik stanic umístěných v jednotlivých 
typech městských lokalit vyplývá, že se jedná vždy o kombinaci vlivu dvou 
hlavních zdrojů emisí PAU (domácí topeniště a doprava), kdy se emise z 
liniových zdrojů sčítají s městským pozadím ovlivňovaným lokálními 
malými zdroji. V centrech městských celků a aglomerací lze zátěž
z dopravy charakterizovat jako plošnou, rozdíly mezi málo a významně 
exponovanými lokalitami jsou minimální. Domácí topeniště se prosazují 
hlavně v okrajových částech měst a v místech s významným podílem 
spalování fosilních pevných paliv. Tyto lokality se vyznačují vyššími 
koncentracemi v topném období a hodnotami pod mezí detekce mimo 
topné období.
Teoretický odhad pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění při 
celoživotní expozici měřeným koncentracím benzo[a]pyrenu se v České 
republice pohybuje v rozsahu 3,7 × 10-5 až 6,7 × 10-4, tj. 4–67 osob na 100 
tisíc celoživotně exponovaných obyvatel – v rámci zóny
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zdravotních rizik jednotlivých škodlivin v ovzduší pro obyvatele 
lokality, včetně návrhu konkrétních opatření k jejich eliminaci. 
Oznámení koncepce bylo posouzeno z hlediska možných 
zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Severovýchod – CZ05 do 8,7 x 10-5, tedy do cca 9 osob na 100 tisíc 
celoživotně exponovaných obyvatel. Směs PAU tvoří řada látek, z nichž 
některé jsou klasifikovány jako karcinogeny, které se liší významností 
zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního potenciálu směsi 
PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků 
sledovaných PAU se závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe 
popsaných zástupců – benzo[a]pyrenu.
Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent benzo[a]pyrenu (TEQ BaP) a 
jeho výpočet je dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů 
(TEF) stanovených EPA a měřených koncentrací.“

KHS 
Libereckého 
kraje

 Na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
(dále jen Krajská hygienická stanice) bylo Ministerstvem životního 
prostředí dle § 10c 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 č. 100/2001 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů), předloženo dne 15.12.2020 pod č.j. KHSLB 
23833/2020 v rámci zahájení zjišťovacího řízení k vyjádření 
oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 
– Severovýchod: Aktualizace 2020“ oznamovatele Ministerstvo 
životního prostředí, Vršovická 65, Praha, IČO 00164801. 
V návaznosti na § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů Vám zasíláme naše vyjádření. 
Po zhodnocení oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod“ Krajská hygienická stanice 
konstatuje, že nepožaduje posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
Odůvodnění 
Koncepce vytváří koncepční rámec pro opatření, jejichž účelem je 
snížit úroveň znečištění a znečišťování ovzduší v zóně Severovýchod 
– CZ05 tak, aby bylo co nejdříve dosaženo imisních limitů. Účelem 
aktualizace koncepce je revidovat opatření, jejichž realizace povede 
ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, a 
to na základě současných podkladů o příčinách znečištění ovzduší a 
vyhodnocení efektivity stávajících opatření. Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 zahrnuje Liberecký, 
Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Bereme na vědomí.

5
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Koncepce obsahuje metodickou část, jejímž obsahovým zaměřením 
je podrobný popis způsobu posuzování úrovní znečištění, lokalizace 
měřících stanic, které provádějí stacionární měření, popis charakteru 
cílů vyžadujících v příslušných lokalitách ochranu, odhad rozlohy 
znečištěných oblastí a velikost exponovaných skupin obyvatelstva. 
Dále koncepce obsahuje analytickou část, jejímž obsahovým 
zaměřením je analýza situace, která zahrnuje přehled úrovně 
znečištění zjištěné v předchozích letech, přehled aktuální úrovně 
znečištění a predikci budoucího vývoje úrovně znečištění ovzduší. 
Analytická část obsahuje informace o celkovém množství emisí v 
oblasti, výčet a lokalizaci významných zdrojů znečišťování ovzduší a 
informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí. 
Návrhová část obsahuje přehled opatření, přijatých před 
zpracováním programu na lokální, regionální, národní a mezinárodní 
úrovni, která mají vztah k zóně Severovýchod – CZ05 a hodnocení 
účinnosti těchto opatření. Obsahem návrhové části je dále rámcový 
časový plán provádění nově navrhovaných opatření, identifikace 
stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k překročení 
imisního limitu. Nad rámec jsou zde ještě stanovena tzv. podpůrná 
opatření, která představují dobrou praxi při řízení kvality ovzduší na 
všech úrovních veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší. 
Navrhovaná opatření jsou stanovena do roku 2025. 
Program vychází z údajů o emisích a imisním zatížení, a analýzy příčin 
znečištění ovzduší, které jsou zpracovávány Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Pro zpracování byl jako referenční 
rok použit rok 2016, v případě analýzy příčin znečištění ovzduší rok 
2015 a výchozím rokem pro stanovení opatření je rok 2023. 
Z analýzy vyplynulo, že opatření budou pravděpodobně dostatečná 
pro dosažení denního imisního limitu částic PM10 a ročního imisního 
limitu částic PM2,5, avšak nebudou pravděpodobně dostatečná pro 
dosažení ročního imisního limitu benzo[a]pyrenu v části území zóny 
Severovýchod – CZ05. V Libereckém kraji je imisní limit 
benzo[a]pyrenu překračován na plochách části území těchto obcí: 
Česká Lípa (40%), Mimoň (68%), Jilemnice (25%), Horní Branná 
(59%), Roztoky u Jilemnice (36%) a Studenec (60%). 
Navržená opatření jsou: Účinná kontrola plnění požadavků 
kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně 
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ovzduší; Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných 
paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a 
volby spalovaného paliva; 
Krajům a obcím je doporučeno, aby zprostředkovávaly podporu 
uživatelům při výměně zdroje vytápění v návaznosti na zákaz 
provozování spalovacích zdrojů, zařazených do nižší než 3. třídy, 
který nabude účinnosti od 1. září 2022, případně aby je podpořily i z 
vlastních zdrojů. Zároveň je uloženo ministerstvu životního 
prostředí, krajům a obcím prověřit možnost poskytování finanční 
podpory pro instalace akumulačních nádrží u stávajících spalovacích 
zdrojů. V případě druhého opatření je obcím doporučeno, aby 
prakticky podpořily prevenci spalování nedostatečně suchého dřeva, 
například tím, že budou spolupracovat s odborně způsobilými 
osobami provádějícími kontroly technického stavu a provozu 
spalovacích zdrojů či s kominíky provádějícími na území těchto obcí 
čištění komínů. 
Za zdroje tuhých znečišťujících látek, oxidu uhelnatého, oxidu 
siřičitého byly v Libereckém kraji označeny malé zdroje, včetně 
lokálních topenišť v domácnostech. Emise NOx pochází v Libereckém 
kraji dominantně z mobilních zdrojů (zejména ze silniční dopravy). 
Co se týče emisí amoniaku tak ty vznikají především z chovu 
hospodářských zvířat. Emise VOC pocházely zejména z používání a 
výroby organických rozpouštědel. 
Liberecký kraj má měrné emise z vytápění vysoké. Důvodem je vyšší 
podíl tuhých paliv a jejich případná horší kvalita, dalším faktorem je 
i chladnější podnebí Libereckého kraje oproti ostatním regionům ČR, 
které vyžaduje v topné sezoně větší nároky na vytápění. Dopravou je 
zatížena zejména aglomerace Liberec. Největší množství emisí 
znečišťujících látek i skleníkových plynů v kraji produkuje individuální 
automobilová doprava, znečištění ovzduší nákladní silniční dopravou 
je ve srovnání s kraji ležícími na hlavních tranzitních trasách méně 
významné. 

Problematice dopadů na zdraví je v koncepci věnována kapitola 
C.3.10 Obyvatelstvo a veřejné zdraví (od str. 96), je zde odkaz na 
systém monitorování zdravotního stavu ve vztahu k životnímu 
prostředí. Zdůrazněn je v této kapitole obecný dopad kvality ovzduší 
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na zdraví po dlouhodobé expozici (zvýšení úmrtnosti zejména na 
kardiovaskulární a respirační nemoci, včetně rakoviny plic, zvýšení 
nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskyt symptomů 
chronického zánětu průdušek, snížení plicních funkcí u dětí i 
dospělých). Detailněji jsou hodnoceny suspendované částice (HRA 
dle HRAPIE), oxid siřičitý, oxid dusičitý (vždy kvalitativní hodnocení a 
porovnání s cílovou hodnotou WHO), ozon (HRA), oxid uhelnatý (jen 
kvalitativní hodnocení rizik vzhledem k nevýznamnému výskytu), 
PAU (HRA pro benzo[a]pyren), arsen (HRA pro Tanvald), kadmium 
(HRA pro Tanvald), olovo (kvalitativní hodnocení), nikl (HRA) a 
benzen (HRA). Ostatní škodliviny vzhledem k nevýznamnému 
výskytu nebyly hodnoceny detailněji. 
Dále je zdraví řešeno v kapitole D. Předpokládané vlivy koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území 
(od strany 129). V kapitole je zdůrazněn pozitivní vliv na zdraví a to 
Snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví 
(zejména zkrácení očekávané doby dožití vlivem expozice 
benzo[a]pyrenem). 
Na zdravotnické dokumenty je odkazováno v koncepci dvakrát: 
„Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 
– Zdraví pro všechny v 21. století (2002)“, k němu je uvedeno, že 
představuje nepřímý podklad pro odůvodnění cílů této koncepce a u 
materiálu „Zdraví 2030 – Strategický rámce rozvoje péče o zdraví v 
České republice do roku 2030“ je uvedeno, že nepřímo rozvíjí cíle 
Strategického rámce Zdraví 2030 v oblasti zlepšení zdravotního 
stavu populace. 
Po posouzení koncepce konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
posouzení by nepřineslo žádné nové skutečnosti, nepožaduje 
detailnější hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Krajská hygienická stanice upozorňuje na potřebu snižovat 
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší vzhledem k jejich 
bezprahovému působení na lidské zdraví i pod limitními 
hodnotami.  
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MěÚ Dvůr 
Králové nad 
Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, 
vydává ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů VYJÁDŘENÍ dotčených orgánů státní správy
ke koncepci: „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severových – 
CZ05: Aktualizace 2020“ Ochrana ovzduší.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, 
jako dotčený správní orgán na úseku ochrany ovzduší podle § 27 
odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů, nemá žádných připomínek a námitek a s 
koncepcí ,,Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 
– CZ05: Aktualizace 2020“, souhlasí.

Bereme na vědomí. 6

OBÚ pro 
území krajů 
Libereckého a 
Vysočina

K Vašemu oznámení ze dne 14. 12. 2020 výše uvedené značky, které 
bylo na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
(dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“) doručeno dne 15. 12. 2020 a je 
zaevidováno pod čj. SBS 48374/2020, Vám OBÚ se sídlem v Liberci, 
jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení § 
41 odst. 2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 
písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ustanovením § 10f odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, zasílá následující vyjádření:
Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – 
CZ05: Aktualizace 2020“, jejíž cílem je identifikace příčin znečištění 
ovzduší a stanovení opatření ke zlepšení jeho kvality, neřeší využití 
nerostných surovin na území v působnosti OBÚ se sídlem v Liberci, a 
proto z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství OBÚ se 
sídlem v Liberci nemá námitky ke koncepci „Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“.

Bereme na vědomí. 7

Magistrát 
města 
Pardubic

Společné vyjádření odboru životního prostředí k oznámení 
koncepce: 
„Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05: 
Aktualizace 2020“ 
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 

Bereme na vědomí. 8
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Oznamovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10 
Jedná se o aktualizaci již zpracované koncepce „Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna CZ05 – Severovýchod“ z roku 2016, na základě 
novějších dat a vyhodnocení účinnosti stávajících opatření. Účelem 
je aktualizovat opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality 
ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. 
Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k 
předložené projektové dokumentaci připomínek. 

Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění nemáme k předložené 
koncepci námitek. 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a ochrany zemědělského půdního 
fondu dle zákona 334/1992 Sb., nemáme připomínky. 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/01 Sb. - o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů nemáme k zahájení zjišťovacího řízení. 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím 
podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. 
Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto 
vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít 
vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

MěÚ Turnov Odpadové hospodářství:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán 
podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, vydává toto stanovisko:
Z hlediska odpadového hospodářství nepožadujeme posouzení výše 
uvedeného záměru podle zákona č.

Bereme na vědomí. 9
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100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
neuplatňujeme žádné připomínky.
Ochrana přírody a krajiny:
Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán 
ochrany přírody, příslušný podle § 75 odst. 1, písm. c), § 76, § 77 
odst. 3 a v souladu s § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, vydává toto stanovisko:
K výše uvedenému neuplatňujeme připomínky.
Ochrana ovzduší:
Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán 
ochrany ovzduší, podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, vydává toto stanovisko:
Z hlediska ochrany ovzduší nepožadujeme posouzení výše 
uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a ani neuplatňujeme žádné připomínky.
Ochrana zemědělského půdního fondu/ZPF/:
K výše uvedenému neuplatňujeme připomínky.
Státní správa lesů:
Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní 
správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2 
zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
vydává toto stanovisko:
K akci „Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší
zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“, z hlediska vlivů 
uvedené akce na zájmy chráněné lesním zákonem nepožadujeme 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí.
Vodoprávní úřad:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 149 
odst. 1 správního řádu, vydává podle
§ 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko:



13

Z hlediska vlivů uvedeného záměru na zájmy chráněné vodním 
zákonem nepožadujeme posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ani neuplatňujeme žádné 
připomínky.

Krajský úřad 
Královéhrade
ckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu § 
22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí, obdržel dne 15.12.2020 od Ministerstva 
životního prostředí oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ (dále jen 
oznámení koncepce).
Předkladatelem koncepce je Ministerstvo životní prostředí.
Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – 
CZ05: Aktualizace 2020“ byla připravena na základě ustanovení § 9 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o 
ochraně ovzduší“), ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím 
k mezinárodním závazkům České republiky, na základě právního 
rámce Evropské unie a s ohledem na aktuální projekce plnění 
imisních limitů pro některé znečišťující látky (zejména 
benzo[a]pyren). PZKO 2020+ navazuje na dosud platný „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05“ z roku 2016, v 
aktuálním znění. Účelem koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05:
Aktualizace 2020“ je vytvořit koncepční rámec pro opatření, jejichž 
účelem je snížit úroveň znečištění a znečišťování ovzduší v zóně 
Severovýchod – CZ05 tak, aby bylo co nejdříve dosaženo imisních 
limitů stanovených v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně
ovzduší. Obsah PZKO 2020+ definuje ustanovení § 9 zákona o 
ochraně ovzduší a požadavky na obsah programu zlepšování kvality 
ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
Zákonné požadavky vztahující se k PZKO 2020+ transponují 
povinnosti stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/50/ES ze dne 21. května 2008, o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším ovzduší pro Evropu, a dále směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, 
kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 
vnějším ovzduší.

Bereme na vědomí. 10
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K výše uvedenému oznámení koncepce krajský úřad uvádí 
následující:
Z hlediska nakládání s odpady: Krajský úřad podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení 
koncepce připomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší: Předmětem koncepce je snížení emisí 
znečišťujících látek na území zóny Severovýchod. Z hodnocení 
účinnosti stávajících opatření na kvalitu ovzduší lze předpokládat, že 
stávající opatření budou dostatečná pro dosažení denního imisního 
limitu částic PM10 a ročního imisního limitu PM2,5. Pravděpodobně 
opatření nebudou dostatečná pro dosažení ročního imisního limitu 
benzo[a]pyrenu. Cílem koncepce je v návaznosti na uvedené
zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren do roku 
2023. Hlavním zdrojem tohoto polutantu je v zóně Severovýchod 
lokální vytápění. Pro dosažení cílů PZKO proto budou stanovena 
nová opatření pro sektor lokálního vytápění. Nad rámec závazných 
opatření budou na webových stránkách MŽP zveřejněna podpůrná 
opatření představující dobrou praxi řízení kvality ovzduší, která by 
měla být příslušnými orgány veřejné správy dle možností v
maximální míře realizována. Podpůrná opatření budou stanovena 
pro sektor vytápění domácnost, dopravu, průmysl a ostatní (např. 
územní plánování, prašnost z deponií apod.).
Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předloženému oznámení koncepce připomínek.
Z hlediska ochrany vod: Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému 
oznámení koncepce připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Krajský úřad podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů ke shora 
uvedenému oznámení koncepce připomínky.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Krajský úřad jako 
dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 
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odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím 
chráněných zájmů k předloženému oznámení koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 
2020“ připomínky.
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa: Krajský 
úřad jako příslušný orgán státní správy lesů podle zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů 
k předloženému oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05:
Aktualizace 2020“ připomínky.

KHS 
Pardubického 
kraje

 Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ 
Na základě Vašeho dopisu ze dne 14.12.2020 posoudila Krajská 
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále 
jen KHS) oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“, a vydává jako 
dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto 
v y j á d ř e n í : 
Z pohledu zájmů chráněných zákonem 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, KHS nemá k předloženému oznámení 
koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 
– CZ05: Aktualizace 2020“ zásadní připomínky a s jeho obsahem 
souhlasí. 
Odůvodnění 
Dopisem ze dne 14.12.2020 byla KHS vyzvána k vyjádření k oznámení 
koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – 
CZ05: Aktualizace 2020. Objednavatel MŽP ČR. Zpracovatel 

Bereme na vědomí. 11



16

Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 
listopad 2020, RNDr. Petr Blahník. 
Oznámení vychází z materiálu vyhodnocení vlivů koncepce z října 
2015 a jeho podstatou je aktualizace dříve provedené koncepce se 
zapracováním aktuálních dat, trendů a navržení nových opatření.

KÚ 
Libereckého 
kraje

Vyjádření k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 
2020“ podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále zákon). 

 Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 
15. 12. 2020 od Ministerstva životního prostředí ČR žádost o 
vyjádření k obdrženému návrhu koncepce „Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“, 
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále také 
jen „koncepce“). 
Krajský úřad, jako místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podle dále uvedených ustanovení zvláštních 
zákonů, a postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších přepisů, vydává následující 
vyjádření:
Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství: 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje (dále 
jen OŽPZ) nemá k předloženému oznámení koncepce připomínky a 
nepožaduje posuzování koncepce podle §§ 10e až 10g zákona. 

Vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Uvedený odbor upozorňuje na nesoulad textu kapitoly C.3.11 
Archeologické a architektonické dědictví s platnou legislativou v 
části týkající se archeologického dědictví. S ohledem na strategickou 
povahu aktualizace požadujeme úpravu textu výše uvedené kapitoly 
s platnou legislativou. Archeologické dědictví je chráněno 
mezinárodní smlouvou č. 99/2000 Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o 
ochraně archeologického dědictví Evropy (dále jen „úmluva“) a dále 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče v platném znění 
(dále jen „památkový zákon“), konkrétně § 21 - § 24. Dle článku 16 
odst. 1 úmluvy bylo jako území s archeologickými nálezy 

Bereme na vědomí.

K vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Vysvětleno.
V oznámení není žádným způsobem zpochybněna platnost zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči
V textu oznámení se nikde neuvádí, že zařazení území do některé 
z kategorií území s archeologickými nálezy má provádět sám stavebník. 
V oznámení je uvedena pouze věcná informace o existujících kategoriích 
území s archeologickými nálezy a citace ustanovení § 22 odst. 2) zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči („Má-li se provádět stavební 
činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 

12
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specifikováno celé území České republiky. Ustanovení § 21 - § 24 
památkového zákona nezohledňují rozdělení území České republiky 
do kategorií dle Státního archeologického seznamu (dále jen „SAS“), 
který je informačním systémem sloužícím k zaznamenávání 
informací o území s archeologickými nálezy. Členění území s 
archeologickými nálezy, tj. území celé České republiky, do čtyř 
kategorií slouží především potřebám Archeologického ústavu 
Akademie věd a oprávněným organizacím, není zohledněno v 
zákoně. Památkovým zákonem stanovené povinnosti (např. 
povinnosti uložené § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2 památkového 
zákona) i práva (např. § 24 odst. 2 památkového zákona) se tak 
vztahují na celé území České republiky bez ohledu na kategorie 
stanovené v SASu, např. povinnost oznámit stavební činnost již v 
době přípravy Archeologickému ústavu platí i pro území zařazená do 
IV. kategorie SASu. Je výhradně v pravomoci Archeologickém 
ústavu Akademie věd nikoliv v pravomoci  stavebníka, aby na 
základě informačního systému SAS vyhodnotil, do jaké kategorie 
území dotčené stavbou patří a zda je vhodné provést archeologický 
dozor případně archeologický výzkum. 
Odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor 
zdravotnictví ve svém vyjádření k návrhu koncepce, včetně 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí neuvedly žádné 
připomínky. 
Závěr: 
Krajský úřad k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ uplatňuje 
výše uvedené připomínky, nepožaduje však posuzování koncepce 
podle §§ 10e až 10g zákona.
Toto vyjádření se vydává postupem podle části čtvrté správního 
řádu, a nejde tedy o správní rozhodnutí, proti kterému by bylo 
možné se odvolat.

přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu 
...“).
Upozorňujeme však, že odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu uplatňuje nekonformní výklad ustanovení § 22 odst. 2) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, který je v rozporu s judikaturou 
správních soudů (např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
25.9.2018 č.j. 9 A 35/2016-43). Dále upozorňujeme, že Z ustanovení 
článku 16, bodu 1. Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, ani 
z žádného jiné její části nelze odvozovat, že se ohlašovací povinnost dle § 
22 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vztahuje 
k celému území České republiky (článek 16, bod 1. pouze dává státům 
možnost přijetí Úmluvy s územní výhradou).

MěÚ Přelouč Písemné vyjádření Odboru životního prostředí (OŽP) a Odboru 
stavebního (OS) k oznámení koncepce „Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna CZ05 - severovýchod“ ve smyslu zákona

13
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č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznamovatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10 – Vršovice, IČ: 001 64 801
Zpracovatel: Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc
Záměr: Účelem koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ je aktualizovat opatření, 
jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení 
přípustné úrovně znečištění, a to na základě aktualizovaných 
podkladů o příčinách znečištění ovzduší a vyhodnocení efektivity 
stávajících opatření.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 
Bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších
zákonů: Bez připomínek.
Pozn. Odbor ŽP MěÚ Přelouč k bodu C.4. DEFINICE NOVÝCH 
OPATŘENÍ PROGRAMU uvádí, že by uvítal k uvedeným požadavkům 
(účinná kontrola spalovacích zdrojů, zvýšení podvědomí…) více 
praktických školení a podkladů ze strany KÚ a MŽP ke splnění
uvedených opatření.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu: 
Dle dokumentace je zřejmé, že záměr nebude mít vliv na 
zemědělskou půdu.
Specifické problémy životního prostředí relevantní vzhledem k PZKO 
2020+
• Žádné specifické problémy životního prostředí relevantní 
vzhledem k PZKO 2020+
nebyly identifikovány.
Bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.



19

(lesní zákon): bez připomínek

Z hlediska zákona o odpadech: Z hlediska nakládání s odpady 
nemáme k posuzovanému
záměru na daném stupni přípravy připomínky. Nakládání s odpady 
je řešeno v PD v části
C.3.9.

Z hlediska odboru stavebního:
Stanovisko z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu
(stavební zákon): bez připomínek.

Stanovisko z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích: bez
připomínek

Stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích): bez připomínek

Stanovisko z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., České národní rady o 
státní památkové péči, v dokumentu není uvedena v popisu území 
jako významná krajinářská lokalita „Kladrubské Polabí“ se svojí 
stanovenou ochranou a poznámka o zápisu kladrubska na
seznam památek UNESCO se zvláštním režimem ochrany.

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.

Vysvětleno.

Výčet památek v kapitole C.3.11 je pouze příkladný, nikoliv vyčerpávající 
(„Mezi významné památky Pardubického kraje patří…“).

Jako kategorie nejsou v oznámení památky zapsané na seznam světového 
dědictví uváděny, neboť jejich ochrana je, na základě Úmlouvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví, zajištěna nástroji národní 
legislativy. V daném případě se jedná o krajinnou památkovou zónu 
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Kladrubské Polabí, která je jednou z 87 památkových zón uvedených 
v tabulce 30 na str. 124.

Zelená pro 
Pardubicko 
z.s.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: 
Aktualizace 2020“

Spolek Zelená pro Pardubicko z.s. podává tímto vyjádření v rámci 
předloženého zjišťovacího řízení koncepce programu zlepšování 
kvality ovzduší (dále jen "koncepce" nebo dokument").

Formální chyby:
a) Není jasné, zda se jedná o program nebo koncepci. V systému SEA 
je dokument označen jako "Program....", v textu Oznámení MŽP se 
píše "koncepce..." , v materiálu od zpracovatele je označen zase jako 
"program......V textu jsou používány oba výrazy. Zmiňujeme to 
proto, že je rozdíl mezí koncepcí a programem a to nejen v náplni. 
Předložený "dokument", dle našeho názoru, nesplňuje požadavky 
koncepce ani programu.

Bod a)  Vysvětleno

V případě Programu zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 Severovýchod 
(dále jen PZKO CZ05) se jedná o strategický dokument v oblasti ochrany 
ovzduší, přičemž důvody pro jeho vydání i přesný obsah vyplývá z § 9 a 
přílohy č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Zároveň se jedná o koncepci ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, konkrétně § 3, písm. b)  citovaného 
zákona, podle něhož je koncepce definována jako strategie, politika, plán 
nebo program včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků 
fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a 
následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 
předkládané).

Podle výše citovaného zákona (č. 100/2001 Sb.) je PZKO CZ05  předmětem 
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí proto, že naplňuje 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. c), které zní:

14
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Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen 
"posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 
uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového 
hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 
regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, a dále 
koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze 
vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy,

b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno územním 
obvodem jedné nebo několika obcí, které stanoví využití území místního 
významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d,

c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení podle § 10d.
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b) Na titulní straně chybí v rámečku KÚ Hradeckého kraje

c) V tab.: 3 Přehled cílových obcí Pardubického kraje chybí Pardubice

d) Úvodní kapitoly jsou naprosto bez informace. Dokola se odkazující 
na jiné dokumenty nebo zákony. Tyto odkazy by stačilo udělat pouze 
jednou.

e) Určitý popis programu nazvaný přehled opatření začíná na stránce 
28 a končí na 32, přičemž celá "koncepce" má stránek 340. Na těchto 
několika stránkách je popsáno několik opatření a podpůrných 
opatření. Odkazuje se zde na přílohu. Vlastní program je popsán 
v příloze, a nikoliv v těle dokumentu?

f) V příloze na stránkách cca 151-158 (číslování v příloze) jsou 
popsána opatření v trochu lepší kvalitě. Jsou však prvoplánová a jsou 
asi jenom dvě.

Bod b) akceptováno

Jedná se o tiskovou chybu, bylo doplněno.

Bod c) vysvětleno

Obec Pardubice nebyla identifikována jako obec, kde lze i po roce 2023 
předpokládat překročení imisních limitů (viz také kapitola C.2 Cíle ochrany 
ovzduší zóna Severovýchod Programu zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod CZ05, aktualizace 2020), a proto ani není uvedena v Tab. 3 
oznámení na str. 38.

Bod d) neakceptováno

Subjektivní vyjádření, bez komentáře.

Bod e) vysvětleno

Tato připomínka se evidentně vztahuje ke str. 28-32 oznámení koncepce 
dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
jehož obsahem a cílem má být zhodnocení Programu zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod CZ05, aktualizace 2020 (dále jen „PZKO 
2020“) z hlediska dopadu této koncepce na životní prostřední z pohledu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. To, že 
samotný posuzovaný dokument je obsahem přílohy oznámení je 
standardní postup. 

Bod f) vysvětleno

Není jasné, co je cílem připomínky. Opatření navržená v rámci samotného 
PZKO 2020 byla tvořena na základě rozsáhlé předchozí emisní a imisní 



23

g) Věty jsou snad záměrně psány komplikovaně a nesrozumitelně. 
Např. nadpis: Východiska pro zpracování koncepce (str.32). Co ten 
nadpis asi chce říct? Nemyslí autor vstupy? Jasně, že ano. Ale o 
vstupech se píše na předchozích 32 stranách a ve všech následujících 
také.
Následuje přehled vztahů k jiným dokumentům (koncepcím). 
Pominu, že tímto se tyto jiné dokumenty stávají také vstupy. Přehled 
smutně dokládá, že nikdo nemá ponětí o řízení. Možná by mohl 
někdo napsat koncepci o koncepcích.

h) Str.33 nadpis: Předpokládaný termín dokončení. Tak tady se 
čtenář dozví nikoliv ukončení projektu/programu, ale kdy bude tento 
dokument dopsán 😊. Toto jen nechtěně potvrzuje, že v úmyslu není 
zlepšit ovzduší, ale napsat pořádně hutný a nepřehledný dokument. 
Následují další kapitoly, které to dále potvrzují. Neuvěřitelné. Ještě 
jsme se nic nedozvěděli, ale již víme, že se to bude za 4 roky 
aktualizovat a opět schvalovat.

i) Str.40 jsou konečně nějaká fakta. Tři stránky o dotčeném území 
jsou možná zbytečné.
Statistické a faktografické zpracovaní dat s ohledem na životní 
prostředí. Není jasný důvod, proč jsou uváděny v této koncepci 
(dokonce se většina netýká ani ovzduší). Řadu informací jsem už 
viděl v jiných materiálech. Pokud někdo vkládá nějaké informace do 

analýzy. Ta identifikovala budoucí problémy v oblasti kvality ovzduší 
(neplnění imisních limitů stanovených pro benzo[a]pyren) z hlediska 
konkrétních území v rámci zóny Severovýchod (identifikace tzv. cílových 
obcí programu v kap. C.2), dále pak identifikovala jejich zdroje a stanovila 
dvě opatření (viz kap. C.3 a C.4 PZKO 2020), která je třeba realizovat, spolu 
s uvedením gestorů odpovědných za jejich realizaci v určitém termínu.

Bod g) vysvětleno

Příslušná kapitola obsahuje informace, které jsou povinné z hlediska 
přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy obsahuje výčet koncepčních dokumentů, k nimž má 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05, aktualizace 
2020, vztah.

Bod h) neakceptováno
Informace uvedené v Oznámení na str. 38  (resp. v kapitolách  B.10 a 
B.11) pouze naplňují požadavky přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
zároveň reflektují požadavky týkající se termínů pro zpracování a nutné 
aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší, podle  zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

Bod i) neakceptováno
Kapitola obsahuje informace, které jsou povinné z hlediska přílohy č. 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
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koncepce, musí jasně zdůvodnit, proč tak dělá. Když už jsou data 
uváděna, chybí odborný komentář k uváděným hodnotám, co 
jednotlivé hodnoty říkají a jaký mají dopad. Takto je evidentní, že jde 
pouze o generování textu, ale chybí elementární znalost 
problematiky.

j) Na str.125 začíná shrnutí informací o ŽP. Žádné překvapení, 
informace jsou velmi povrchní. Navíc se většina netýká ovzduší. 
Možná je tedy špatně pouze název koncepce.

i) Str. 129, velký nadpis: Předpokládané vlivy koncepce …
V úvodu kapitoly je jenom pár proklamací a jsou zde překvapivě 
odkazy na obecnější dokumenty (tedy opět vstupy).
Uváděné vlivy jsou opět povrchní, nejsou samozřejmě nejsou 
zdůvodněny, protože nelze zdůvodnit vliv něčeho, co neexistuje. 
Možná by někdo mohl žlutě vyznačit, kde jsou ty koncepční body, 
aby se v dokumentu lépe orientovalo.
Polovina dokumentu jsou přílohy. Z nichž jeden je Program 
zlepšování kvality ovzduší (akt.2020 od MŽP). Tato příloha je zřejmě 
vstupem. Kvalita přílohy je o něco větší, než je kvalita vlastního 
dokumentu. Nicméně není to koncepce a na závěr je zmíněn 
program v podobě opatření. Nechápu, proč dokument tato příloha 
„zdvojuje“ vlastní dokument. Autorem přílohy je MŽP a hlavního 
dokumentu nějaká firma.

Shrnutí

Bod j) neakceptováno

Kapitola obsahuje informace, které jsou povinné z hlediska přílohy č. 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., je  zjistit, zda 
provádění koncepce může mít významný vliv na životní prostředí a zda 
bude posuzována podle tohoto zákona.

Bod i) neakceptováno, vysvětleno
K názoru, že hodnocení vlivů je v koncepci uvedeno povrchně uvádíme, že 
koncepce (Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod, 
aktualizace 2020) se nyní v rámci procesu posouzení dle zákona č. 
100/2001 Sb., nachází ve fázi zjišťovacího řízení, v rámci něhož se 
neprovádí podrobnější vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto se 
provádí až v rámci následné fáze (pokud do něj koncepce dále postoupí), 
tj. v rámci fáze vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a zdraví. 

Ad Shrnutí neakceptováno, vysvětleno
Důvody pořízení koncepce (tj. požadavek zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění), stejně jako stručný popis jejích částí 
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"Dokument" je zbytečně dlouhý a obsahuje nerelevantní informace 
a  působí alibisticky, s nulovou odvahou představit nějakou 
myšlenku. Autor prokázal naprostou neschopnost strukturovat 
informace a podat je srozumitelným způsobem. Každou větu je 
nutné číst opakovaně, jestli náhodou neobsahuje konečně nějakou 
informaci.
Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli asi jen o dvou opatřeních, 
dokument mohl být na 10 stránkách.
Pokud je to koncepce, tak z dokumentu se nechá dovodit jediná 
koncepční informace a to, že se bude postupovat v rámci legislativy 
a za 4 roky se bude "dokument" znova aktualizovat.
Pokud se jedná o program, tak tam chybí jasné úkoly, 
zodpovědnosti, termíny, priority, náklady, harmonogramy atd.
Tento dokument je z části tak obecný, že by mohl být předkládán 
opakovaně. Předložený "dokument" považujeme za velmi špatný. Je 
zbytečně rozsáhlý, zřejmě proto, aby čtenáře odradil od jeho čtení. 

(emisní, imisní analýza, návrhy opatření, gestoři, termíny plnění opatření) 
a zdůvodnění, proč je posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na ŽP, jsou uvedeny v textu výše.
Většina připomínek vznesených spolkem Zelená pro Pardubicko je 
subjektivních a velmi obecných, namířených na obsahovou stránku obou 
dokumentů, která je však dána platnou legislativou (resp. zákony č. 
100/2001 Sb., a 201/2012 Sb.,), kterou nelze v rámci vypořádání 
připomínek došlých v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
jakkoli měnit.

Liberecký kraj Vážený pane, 
Liberecký kraj k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“, včetně 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, neuplatňuje žádné 
připomínky.

Bereme na vědomí. 15

Krajský úřad 
Pardubického 
kraje

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a 
zemědělství krajského úřadu Pardubického kraje 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 15. 12. 2020 
žádost od Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 
10 Praha 10, o vyjádření k oznámení koncepce 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: 
Aktualizace 2020 
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí 
Orgán ochrany ovzduší 

Bereme na vědomí. 16
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K předloženému oznámení koncepce, s ohledem na míru její 
obecnosti, nemá Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný 
orgán ochrany ovzduší připomínek. 
Orgán odpadového hospodářství 
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ani podle zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, v 
platném znění, není k předmětnému oznámení koncepce 
připomínek.

Správa 
KRNAP  Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program 

zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 
2020“ 
Na základě výzvy Ministerstva životního prostředí, odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, čj. 
MZP/2020/710/5072, doručené na Správu Krkonošské-ho 
národního parku dne 15.12.2020, uvádíme k návrhu koncepce 
„Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: 
Aktualizace 2020“ (dále jen „koncepce“) toto vyjádření: 
Dle údajů uvedených v koncepci je jejím účelem aktualizovat 
opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a 
dosažení přípustné úrovně znečištění, a to na zákla-dě 
aktualizovaných podkladů o příčinách znečištění ovzduší a 
vyhodnocení efektivity stá-vajících opatření. Na základě provedené 
analýzy je v koncepci stanoven cíl zajistit dosa-žení ročního imisního 
limitu pro benzo[a]pyren v jednotlivých obcích, v nichž jsou překra-
čovány jeho limity. 
Aktualizace proto obsahuje následující opatření, jejichž plněním by 
mělo dojít k zlepšení kvality ovzduší v daných oblastech: 
- Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele 
spalovacích zdrojů záko-nem o ochraně ovzduší. 
- Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na 
kvalitu ovzduší, vý-znamu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby 
spalovaného paliva. 
Stanovena jsou v ní dále i podpůrná opatření k zlepšení kvality 
ovzduší. 

Bereme na vědomí. 17
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V souladu s charakteristikou předpokládaných vlivů předložené 
koncepce na jednotlivé oblasti životního prostředí (kapitola D. 
oznámení) je zřejmé, že uvedená aktualizace bude mít pouze 
pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v dotčených regionech a 
nepředpokládá žádné vlivy na ostatní složky životního prostředí.

MŽP – odbor 
zvláštní 
územní 
ochrany 
přírody a 
krajiny

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám vyjádření odboru 620 v rámci zahájení zjišťovacího 
řízení - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb. ke koncepci ,,Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod – CZ05, Aktualizace 2020”.

Vzhledem k obsahu a cílům uvedených v dané koncepci, kdy se jedná 
především o zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí ze zdrojů 
znečišťování ovzduší na území zóny Severovýchod a gesci odboru 
620, neuplatňujeme požadavky, na které aspekty koncepce a složky 
životního prostředí by se mělo hodnocení zaměřit, pokud bude 
prováděno.

Bereme na vědomí. 18

MŽP – odbor 
odpadů

Vážený pane řediteli,
k předložené koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“ Vám sděluji, že odbor 
odpadů neuplatňuje žádné připomínky.

Bereme na vědomí. 19
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