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Vyjádření ve věci oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec –
Jablonec nad Nisou“ podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

 

Vážená paní vedoucí, 
 
OÚPSŘ obdržel 9. června 2021 Vaši výzvu k vyjádření k oznámení koncepce „Plán udržitelné 
městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ (dále jen Plán mobility) podle přílohy č. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Po seznámení se s tímto oznámením, sděluje OÚPSŘ následující: 

OÚPSŘ jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) 
a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ (dále jen ÚAP LK) podle § 7 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, má k oznámení koncepce 
„Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ následující připomínky. 

 OÚPSŘ zásadně nesouhlasí s opatřeními navrženými v Plánu mobility ve specifickém cíli 4.2 
Funkční komunikační síť, bodu 4.2.2 Nové trasy silnic I. třídy, doplnění uliční sítě a odstranění 
kapacitních omezení v Jablonci nad Nisou, které jsou v rozporu se závaznou krajskou územně 
plánovací dokumentací ZÚR LK, ve znění Aktualizace č. 1.  

Plán mobility byl v rámci oznámení koncepce k dispozici pouze v příloze č. 6, kde byla uveden návrh 
opatření a aktivit Plánu mobility. Konkrétně zde byly uvedeny následující 3 aktivity, které nejsou ve 
shodě se ZÚR LK. 

 Vybudování západní tangenty – obchvat I/65 Srnčí Důl s prověřením možnosti napojení na 
dnešní I/65 již v odbočce na Rádlo. 

 Převedení silnice I/14 pod přehradu: tunel pod Vrchlického sady a Palackého ulici 
 Spolupráce s ŘSD ČR, Rychnovem u Jablonce nad Nisou, Novou Vsí nad Nisou, Lučany nad 

Nisou a Smržovkou na hledání financovatelného a udržitelného řešení trasy nového silničního 
spojení Rychnov u Jablonce nad Nisou – Tanvald jako přeložky silnice I/10 pro odvedení 
tranzitu od Tanvaldu a Bratříkova mimo Jablonec nad Nisou. 

Pro tzv. západní tangentu na silnici I/65 uvedenou v Plánu mobility je v ZÚR LK vymezena část 
koridoru D11C pro záměr silnice I/14, úsek Liberec – Jablonce nad Nisou. Tento koridor byl v oblasti 
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západního obchvat Jablonce nad Nisou závazně vymezen na základě územní rezervy vymezené ve 
vydaném Územním plánu Jablonce nad Nisou, souhlasného stanoviska EIA vydaného KÚ LK OŽPZ 
pod č.j. 9673/2018 ze dne 20. června 2018 a aktuálních podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále 
jen ŘSD ČR). Koridor D11C pro silnici I/14 nepočítá s napojením na dnešní silnici I/65 již v odbočce 
Rádlo. 

Zároveň je takovéto napojení i v rozporu s širší dopravní koncepcí, která počítá s napojením silnice 
I/14 ze západního obchvatu Jablonce nad Nisou do stávající silnice I/65 v prostoru u archivu nad 
bývalou porodnicí, kde se bude zároveň napojovat na nového nadregionálně významného dopravního 
spojení Tanvaldska silnicí I. třídy, o jehož části se v Plánu mobility se z lokálního pohledu mluví jako 
o jižním obchvatu Jablonce nad Nisou. Podle dokumentu Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 
2040 schváleného Ministerstvem dopravy je toto nové silniční spojení plánováno jako peáž silnice 
I/14 a silnice I/10 převedené z nevyhovující trasy Turnov – Železný Brod – Tanvald.  

V ZÚR LK je toto nové silniční napojení Tanvaldska vymezeno jako veřejně prospěšná stavba 
v závazném koridoru D07. Platnost a aktuálnost tohoto záměru byla potvrzena ŘSD ČR při předávání 
tzv. údajů o území pro úplnou aktualizaci ÚAP LK dopisem č.j. RSD-274525/2021-2 ze dne 
14. 4. 2021. Z regionálního pohledu neslouží tato stavba primárně jako obchvat Jablonce nad Nisou, 
ale zejména jako konkurenceschopné dopravní napojení hospodářsky a sociálně problematické 
oblasti Tanvaldska. 

Plánované silniční spojení Tanvaldska vedené v koridoru D07 nejen odvádí dopravu ze souvislé 
obytné zástavby v těsné blízkosti stávající silnice I/14 v Jablonci nad Nisou, v Lučanech nad Nisou 
a Smržovce, ale zároveň zásadním způsobem zrychluje dopravní napojení Tanvaldska na páteřní 
silniční síť ČR. Navržené vedení silnice I/14 v Plánu mobility pod přehradou pouze převádí dopravu 
ze zastavěného území centra Jablonce nad Nisou do jiného zastavěného území Jablonce nad Nisou, 
kde bude mít stejné dopravní závady a vůbec neřeší stávající nevyhovující úsek z Jabloneckých Pasek 
do Tanvaldu, který tvoří většinu z plánovaného spojení koridorem D07. Navržené vedení silnice I/14 
rovněž nemá na rozdíl od řešení v koridoru D07 potenciál k zásadnímu zrychlení napojení 
Tanvaldska. 

Stávající dopravní koncepce v ZÚR LK byla souhlasně vyhodnocena v rámci komplexního 
vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území.  Byla tedy vyhodnocena nejen z hlediska 
vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), ale i z hlediska vlivů na pilíř hospodářského rozvoje území 
a pilíř sociální soudržnosti.  

 

Z pohledu výše uvedeného rozporu Plánu mobility se ZÚR LK zpracoval OÚPSŘ následující 
připomínky k Plánu mobility i vlastní dokumentaci oznámení koncepce Plán mobility 

 OÚPSŘ upozorňuje na vnitřní rozpor Plánu mobility v aktivitách specifického cíle 1.1 
a specifického cíle 4.2.  
Aktivita Převedení silnice I/14 pod přehradu: tunel pod Vrchlického sady a Palackého ulicí 
v opatření 4.2.2 je v rozporu s aktivitou úprava významných městských prostorů Svatopluka 
Čecha – u Přehrady – Pod Skalkou zklidnění prostoru mezi městskou halou a městským bazénem 
s vyřešením parkování a s bezpečným přístupem pěších a cyklistů k přehradě v opatření 1.1.1. 
Je zřejmé, že pokud má být tento prostor transformován do významného městského prostoru 
s bezpečným přístupem pěších a cyklistů k přehradě, tak by zde neměl být plánován 
nejvýznamnější silniční průtah městem s velmi vysokou intenzitou dopravy, zejména pokud 
existuje a dlouhodobě je schváleno jiné dopravní řešení. 
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 Nelze souhlasit s tvrzením v odst. 1 na str. 12 oznámení koncepce „Umístění těchto záměrů 
vychází ze ZÚR Libereckého kraje a územně plánovacích dokumentací měst a obcí ve 
vymezeném území“.  
OÚPSŘ není znám žádný záměr z Plánu mobility, jehož umístění by vycházelo ze ZÚR LK. Plán 
mobility naopak v rozporu se ZÚR LK navrhuje zcela jinou dopravní koncepci silnici I. třídy 
v Jablonci nad Nisou a tím zásadně mění koncepci dopravního napojení Tanvaldska. 

 Dále je k textu odst. 1 na str. 12 oznámení koncepce „Žádné z opatření není zpracováno do 
konkrétní podoby realizace“, kterým zpracovatel koncepce zdůvodňuje obecnost posouzení 
Plánu mobility. 

Např. opatření převedení silnice I/14 ze západního obchvatu Jablonce nad Nisou 
a navazujícího nového silničního napojení Tanvaldska (jehož část je v Plánu mobility lokálně 
označována jako jižní obchvat Jablonce nad Nisou) lze hodnotit jako převedení silnice I. třídy 
z obchvatu nezastavěným územím do zastavěného obytného a rekreačního území širšího centra 
Jablonce nad Nisou, které je již dnes velmi zatíženo hlukem a emisemi ze stávající dopravy, 
a s tím spojené zachování průjezdu zastavěným obytným územím i centrem Lučan nad Nisou 
a Smržovky. Standardním cílem dopravní koncepce větších měst je odvedení tranzitní dopravy 
ze zastavěného a obytného území mimo zastavěné území pomocí obchvatů a nikoliv rušení 
obchvatu a koncentrace dopravy do průtahu vedeného zastavěným obytným a rekreačním 
územím, jak navrhuje Plán mobility.  

 V posledním odstavci na str. 12 oznámení koncepce je uvedeno, že strategickými cíli Plánu 
mobility je dosažení vysoké kvality veřejného prostoru, vyšších podílů nemotorové 
a veřejné dopravy a dosažení plynulosti dopravy ve městech. Na začátku str. 13 je uveden 
strategický cíl minimalizovat působení hluku a emisí. 

K navrženému řešení převedení silnice I/14 pod přehradu (i jiným opatřením Plánu mobility – 
např. cyklopruhy na hlavních ulicích měst v aktivitách 2.2.1, jednosměrky) je třeba konstatovat, 
že více než k plynulosti dopravy mají potenciál k zácpám, zpomalení dopravy a prodloužení tras 
pro většinovou silniční dopravu.  

Převedení silnice I/14 pod přehradu rovněž zcela jistě nepovede ke zvýšení kvality veřejného 
prostoru u přehrady. Ve specifickém cíli 1.1 Plánu mobility je prostor Svatopluka Čecha – U 
Přehrady – Pod Skalkou uveden jako významný městský prostor, kde je třeba řešit bezpečný 
přístup pěších a cyklistů k přehradě (viz výše)  

Převedení silnice I/14 pod přehradu do dotčených zastavěných obytných území (např. ulice Na 
Čihadle) a rekreačních území (okolí přehrady, městského bazénu a městské sportovní haly) není 
v souladu se strategickým cílem Plánu mobility minimalizovat působení hluku a emisi, uvedeným 
na začátku str. 13. Respektive jde pouze o převedení stávající dopravní zátěže z centra do 
prostoru průtahu I/14. Platné ZÚR LK tuto dopravní zátěž však navrhují převést na obchvaty 
v rámci koridorů D11C a D07. 

 

 Ke str. 14 oznámení koncepce a vztahu koncepce ke strategickým dokumentům na krajské 
úrovni OÚPSŘ upozorňuje, že ZÚR LK z roku 2011 byly aktualizovány. Aktuálně je 
závazné úplné znění ZÚR LK, ve znění Aktualizace č. 1, které nabylo účinnosti 27. dubna 
2021. 
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 Ke str. 16 a 17 oznámení koncepce upozorňujeme na skutečnost, že druhý výčet územních 
jednotek s odrážkami obsahuje katastrální území a nikoliv města a obce. Ve větě „Jedná se 
o katastrální území následujících měst a obcí:“ by měla být vypuštěna slova „následujících 
měst a obcí“. 

 
 K tvrzení „Cíle koncepce jsou navrženy v souladu s doporučenými opatřeními ke snižování 

emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z dopravy navržené v Programu zlepšování kvality ovzduší, 
zóna Severovýchod – CZ05 (akt. 2020)“ na str. 63 oznámení koncepce v části „ii. Vliv na 
ovzduší a klimatickou situaci“. 

OÚPSŘ upozorňuje, že převedení silnice I/14 z plánovaných obchvatů Jablonce nad Nisou do 
průtahu zastavěným obytným a rekreačním územím Jablonec nad Nisou je v rozporu s opatřením 
PZKO_202_9_9 Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obydlené části obcí, které 
je uvedeno v základních obecných podpůrných opatřeních k aktualizovaným programům 
zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+. 

 

Závěr: 

Na základě výše uvedeného, kdy Plán mobility navrhuje opatření v rozporu se ZÚR LK a v nich 
stabilizovanou dlouhodobou a odsouhlasenou dopravní koncepcí nadregionálního významu 
pokládá OÚPSŘ za vhodné, aby byl Plán mobility posouzen z hlediska jeho vlivů na životní 
prostředí v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo 
aby byla opatření v rozporu s platnou ZÚR LK z Plánu mobility vypuštěna. 

OÚPSŘ doporučuje, aby se posouzení Plánu mobility na základě výše uvedeného zaměřilo zejména 
na vyhodnocení navržených opatření na hluk a emise ze silniční dopravy. Přičemž v odůvodněných 
případech by mělo být vyhodnocen vliv na celé území dotčené opatřením nejen na řešené území Plánu 
mobility. Např. v případě přesunutí silnice I/14 pod přehradu je třeba vyhodnotit vliv nejen na celý 
úsek přeložené trasy, ale i na území stávající trasy od Jabloneckých Pasek přes Lučany nad Nisou 
a Smržovku, které by bylo negativně dotčeno nerealizací nového dopravního napojení Tanvaldska. 

OÚPSŘ upozorňuje, že z přílohy č. 5 oznámení koncepce, ze Strategického hlukového mapování 
2017 i z oficiálních celostátních sčítání dopravy (2010, 2016) vyplývá, že zastavěné území, do 
kterého Plán mobility navrhuje přeložit silnici I/14 je již dnes zásadně negativně ovlivněno dopravou 
a intenzity dopravy se zde dle sčítání dopravy zvyšují. Další zhoršení dopravní zátěže v tomto území 
lze reálně očekávat po vybudování západního obchvatu Jablonce nad Nisou, který do tohoto území 
přivede další dopravu. Se západním obchvatem počítá Plán mobility i ZÚR LK. Předpokládá se, že 
západní obchvat Jablonce nad Nisou bude vybudován před realizací nového napojení Tanvaldska 
v koridoru D07 dle ZÚR LK zahrnující i jižní obchvat Jablonce nad Nisou. Západní obchvat Jablonce 
nad Nisou by tak fungoval po určitou dobu bez jižního obchvatu Jablonce nad Nisou. ZÚR LK však 
na rozdíl od Plánu mobility počítá s tím, že západní obchvat bude doplněn novým napojením 
Tanvaldska včetně jižního obchvatu Jablonce nad Nisou.  

Z pohledu územního plánování je třeba před případným zvážením zahájení změny konečné dopravní 
koncepce podle Plánu mobility v územně plánovacích dokumentacích prověřit, zda dotčené území 
kolem průtahu Jabloncem nad Nisou od okružní křižovatky Harrachovská – Tovární – Ladova do 
okružní křižovatky Chelčického – Podhorská v Jabloneckých Pasekách může vůbec dlouhodobě 
unést takové zásadní navýšení dopravní zátěže, jakým je konečné převedení silnice I/14 do průtahu 
Jabloncem nad Nisou pod přehradu a nerealizace jižního obchvatu Jablonce nad Nisou v rámci 
nového silničního napojení Tanvaldska. Je třeba např. zdokladovat, že takováto nestandardní změna 
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má potenciál splnit hlukové limity. Bez tohoto prověření není možné dostatečně zdůvodnit řešení 
z Plánu mobility v odůvodnění změn územně plánovacích dokumentací a ve vyhodnocení vlivů 
těchto změn na udržitelný rozvoj území. OÚPSŘ upozorňuje, že v Plánu mobility uváděné tunelové 
řešení pod Vrchlického sady a Palackého ulicí se netýká celé trasy průtahu a velmi negativní vlivy 
lze očekávat např. v čistě obytné ulici na Čihadle nebo v Plánu mobility identifikovaném významném 
městském prostoru u městské haly, bazénu a přehrady. 

OÚPSŘ je přesvědčen, že cíle koncepce Plánu mobility lze dosáhnout i variantou stávajícího 
dopravního řešení v koridorech silnic I. třídy D11C a D07 stabilizovaného v platných ZÚR LK 
(i územních plánech všech dotčených obcí), které se zásadně liší svými vlivy na životní prostředí, 
a mělo by být předmětem vyhodnocení a posouzení Plánu mobility. OÚPSŘ upozorňuje, že jím 
navržené oficiální a dlouhodobě stabilizované řešení, které je alternativou k řešení z Plánu mobility, 
bylo v řadě případů souhlasně posouzeno a komplexně vyhodnoceno v rámci vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. 
 


