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Zjišťovací řízení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad 
Nisou“ - vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
 
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 10.06.2021 pod č.j. KHSLB 10596/2021 v rámci zahájení zjišťovacího 
řízení k vyjádření oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad 
Nisou“ oznamovatele Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, IČO 
00262978.  
 
V návaznosti na § 23 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vám 
zasíláme naše vyjádření. 
 
Po zhodnocení oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad 
Nisou“ Krajská hygienická stanice doporučuje zpracovat posouzení vlivů  
na veřejné zdraví v souladu s metodikou HIA a posoudit soulad koncepce se Zdravotní politikou 
Libereckého kraje. Krajská hygienická stanice doporučuje se zaměřit zejména  
na problematiku hluku.  

 
 
Odůvodnění 
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 s cílem přispět ke 
zlepšení kvality života. Konkrétně řeší individuální automobilovou dopravu, dopravu v klidu 
(statická doprava), cyklistickou dopravu, bezpečnost, pěší dopravu, bezpečnost, nákladní 
silniční a železniční dopravu, kombinovanou dopravu, organizaci a řízení provozu, informační a 
dopravně telematické systémy, veřejnou hromadnou dopravu, včetně integrovaného dopravního 
systému Libereckého kraje. 
 
Pilíř Kvalitní veřejný prostor zahrnuje tyto strategické cíle: Veřejný prostor přátelský pohybu bez 
aut, Vyšší podíl nemotorové dopravy, pilíř Atraktivní veřejná doprava obsahuje strategický cíl 
Vyšší podíl veřejné dopravy a pilíř Funkční automobilová doprava zahrnuje cíl Racionální 
užívání automobilů s ohledem na veřejný prostor. Z daných specifických cílů následně vyplývají 
opatření, v rámci kterých jsou navrženy aktivity, jenž mohou být zadávány úřady jako projekty, 
které budou rozpracovány dle možností území do řešení, zde již bude zřejmé přesné uspořádání 
v prostoru, harmonogram i potřeba zdrojů. 
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Koncepce bude mít dopad na zdraví obyvatel, tudíž je třeba zhodnotit velikost tohoto vlivu.  
Požadavek posouzení vlivů na zdraví v souladu s metodikou HIA a posouzení souladu koncepce 
se Zdravotní politikou Libereckého kraje vyplývá z Usnesení rady kraje č. 1034/06/RK ve věci 
posuzování koncepčních a rozvojových dokumentů v Libereckém kraji z pohledu vlivů na zdraví. 
Z hlediska snižování zdravotních rizik je třeba se zejména zaměřit na hluk vzhledem k řešení 
zdrojů hluku. 
 
 
                             

                                                             
                                                              MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 

                                                                      ředitel Krajské hygienické stanice  
                                                                               Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
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