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ČIŽP/51/2021/2409          Molatová/ 707                               V Liberci 25. 06. 2021

Věc: Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou, oznámení koncepce

Akce: oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – 
Jablonec nad Nisou“

Místo: Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Oznamovatel: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Zpracovatel: NDCON s.r.o., Zlatnická 1582/10, 11é 00 Praha, Ing. Robert Michek, 
RNDr. Pačesná, Ph.D.

Kód koncepce: LBK008K

ČIŽP, ředitelství obdrželo dne 09. 6. 2021 od Krajského úřadu Libereckého kraje informaci 
vedenou pod č.j. ČIŽP/51/2021/2378 o oznámení koncepce LBK0087K „Plán udržitelné 
městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“. 
Do návrhu koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce LBK008K.

Vyjádření z hlediska ochrany vod (Bláha/ 800):
Z hlediska ochrany vod nemáme k předložené koncepci žádné připomínky. V plánu jsou 
v obecné rovině nastíněna jednotlivá opatření a plánované aktivity, důležitá bude vlastní 
realizace záměrů tak, aby konkrétní záměry negativně neovlivnily zájmy ochrany vod (např. 
budování cyklostezek podél vodních toků apod.).

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (Jízdná Maťátková/ 762): 
Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou je střednědobý strategický 
dokument (střednědobý horizont stanoven k roku 2030) s výhledem do roku 2050 (dlouhodobý 
horizont), který primárně řeší podmínky pro mobilitu v dotčeném území. Z hlediska ochrany 
ovzduší je doprava v zájmovém území významným zdrojem emisí. Vytvoření optimálních 
podmínek pro automobilovou dopravu a rozšíření možností pro pěší a cyklistickou dopravu je 
hlavním tématem tohoto plánu. Splnění těchto cílů povede nepochybně ke snížení emisí do 
ovzduší. Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k tomuto dokumentu připomínky. Orgány ochrany 
ovzduší se budou v rámci svých zákonných kompetencí vyjadřovat ke konkrétním akcím, které 
vzejdou z naplňování tohoto strategického plánu.

  
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemedělství
Mgr. Marek Nevečeřal

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
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Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství (Němcová/ 722):
V předložené koncepci je v tabulce 6 (strana 55) nazvané „Seznam zařízení na využívání a 
odstraňování odpadů“, uveden ve výčtu spaloven i provozovatel Severočeské vodovody a 
kanalizace, a. s. – umístění Londýnská, Liberec. K tomuto uvádíme, že se nejedná o typickou 
spalovnu odpadů, ale o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Součástí technologie 
tohoto zařízení je i plynové hospodářství, kde ve vyhnívacích nádržích dochází k vyhřívání kalu, 
tj. k odbourání organické hmoty obsažené v kalu. Kal se anaerobně stabilizuje za vývinu 
bioplynu. Bioplyn je odváděn do samostatných suchých plynojemů. Technologií získaný bioplyn 
je využíván k výrobě tepelné a elektrické energie v rámci zařízení zpět pro potřebu ČOV.
Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k předložené koncepci žádné další připomínky.

Vyjádření z hlediska ochrany přírody (Bláha/ 780): 
Z hlediska ochrany přírody nejsou k předloženému dokumentu připomínky. Dále bude třeba 
posuzovat konkrétní záměry, které budou z této koncepce vycházet. Při posouzení konkrétních 
záměrů bude třeba se zaměřit na stávající problémy životního prostředí uvedené v koncepci, 
jako je krajinný ráz a fragmentace krajiny ve vztahu k migraci živočichů. Dále na střety mezi 
zájmy ochrany přírody a rozvoj sídel a zvyšování rizika přítomnosti a existence nových 
invazivních druhů.

Vyjádření z hlediska ochrany lesa (Vágnerová/ 740):
Žádné konkrétní projektové záměry nejsou v dokumentaci uváděny a z tohoto důvodu nemá 
oddělení ochrany lesa ČIŽP k předložené koncepci žádné další připomínky. V budoucnu bude 
třeba posuzovat konkrétní záměry vycházející z dokumentace.

   otisk razítka

            
           Mgr. Martin Kmoch v. r.

                ředitel odboru OI Liberec
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