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Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny k oznámení koncepce Plán udržitelné městské
mobility Liberce a Jablonce n. N.

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ, jako orgán ochrany přírody a krajiny, má k předloženému
oznámení koncepce následující připomínky:
V příloze č. 6 je velmi podrobný popis cílů a jednotlivých úkolů na změny, byť někdy formou
studie. Pokud jsou tedy známé záměry a jejich umístění, tak není jediný důvod, aby nemohlo být
u jednotlivých např. specifických cílů, podrobnější zhodnocení dopadů na chráněné zájmy (dotčení
ZPF, dotčení zájmů ochrany přírody např. kácením apod.). Lze předpokládat, že např. stavby
cyklostezek podél Nisy budou z pohledu ochrany přírody problematické. Přímo u nich by tedy mělo
být uvedeno, že bude minimalizován zásah do nivy, cyklotrasy budou přírodního charakteru
respektující stávající přírodní ráz určitých úseků, nebude zpevňováno koryto řeky atd.
Předpokládané dotčení zájmů ochrany přírody je uvedeno pouhým výčtem a to ještě velmi obecným
(str. 63-64) a především bez návaznosti na předpokládané záměry. Na uvedené negativní dopady
pak nejsou navázána žádná doporučení k eliminaci, resp. jsou jen velmi vágní níže v textu na str. 65
a nezohledňují všechna vyjmenovaná negativa. Hodnocení je i rozporuplné, např. na str. 64 je
uvedeno, že nedochází k zásahu zvláště chráněných zemí, přesto se níže uvádí doporučení omezení
výstavby v chráněných území. Zcela pak chybí vliv na druhovou ochranu, kdy lze negativní zásahy
do biotopů zvláště chráněných druhů předpokládat (předpokládá se kácení zeleně, zábory lesa
i zem. půdy atd.). Uvedené hodnocení dopadů záměrů je tak chaotické, neúplné a především chybí
jejich provázanost na konkrétní záměry či specifické cíle. Konečně, na základě něčeho k uvedeným
závěrům zpracovatelé došli a neměl by být tedy problém vše více specifikovat v návaznosti na
záměry koncepce. Požadujeme tedy posuzování koncepce v celém rozsahu dle zák. č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ŽP, se zaměřením na konkrétní vyhodnocení dopadů záměrů na zájmy
ochrany přírody, především vliv na nivy, druhovou ochranu, zvláště chráněná území, dále dopady
na migrační propustnost a šíření invazních druhů rostlin.
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