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DATUM: 21. června 2021 

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší 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 (dále zákon) 

 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší 

ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uplatňuje k předloženému 

oznámení koncepce následující připomínky a shrnující závěr.  

Připomínky k oznámení 

V kapitole B.9 byly zcela pominuty koncepční dokumenty z oblasti ochrany ovzduší, např. Program 

zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05 Aktualizace 2020+, který vyšel ve Věstníku 

MŽP ČR v lednu 2021. Ani v dalších částech oznámení není vztah k této koncepci a její případné 

plnění podrobněji vyhodnoceno (např. opatření k omezení znečištění z dopravy, k územnímu 

plánování) s výjimkou stručného konstatování v části D., že „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 - CZ 05 (atk. 2020)“. 

Oznámení se v kapitole C.3.II Kvalita ovzduší, emisní a imisní situace odkazuje na blíže 

nespecifikovanou rozptylovou studii, která zřejmě vyhodnocovala stávající stav, nikoliv tedy stav po 

realizaci koncepce. Toto však nelze ověřit, protože zmíněná rozptylová studie nebyla k oznámení 

přiložena. Výsledky této rozptylové studie a jejich správnost lze tedy jen obtížně hodnotit. Grafické 

výstupy RS jsou v měřítku 1:100 000, což neumožňuje podrobnější náhled na rozložení imisních 

koncentrací v řešeném území. Průběh izolinií svědčí o značném zjednodušení při zadávání vstupů do 

modelu, např. u ročních koncentrací NOx je zdroj této znečišťující látky umístěn do středu Liberce, 

kde jsou podle výkresu imisní koncentrace v úrovni dvojnásobku imisního limitu. Tyto výsledky jsou 

zcela jistě nesprávné, viz např. Rozptylová studie Libereckého kraje, ATEM 2017. Zvýšené 

koncentrace NOx se typicky vyskytují podél frekventovaných komunikací a ani tam nejsou v Liberci 

nadlimitní.  Obdobná zjednodušení a chybovost jsou patrné i z ostatních grafických výstupů. 

Vypovídací hodnota těchto grafických výstupů je mizivá. Nejsou ani správně podchyceny lokality 

s nadlimitními koncentracemi benzo(a)pyrenu. Orgán ochrany ovzduší dále upozorňuje, že nejen 

v Liberci, ale rovněž v Jablonci nad Nisou je aktivní měřicí stanice imisního znečištění (městská 

pozaďová), jejíž výsledky jsou pro hodnocení relevantní. Značné zjednodušení je patrné i z toho, že 

byl zřejmě odečten pouze jeden čtverec 1x1 km (pětileté průměry koncentrací znečišťujících látek 
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zveřejňované ČHMÚ) někde v centru Liberce. Není rovněž jasné, z jakých zdrojů čerpala tab. č. 3 na 

str. 24, a zda jsou tyto údaje správné.  

V kapitole C.4.II Ovzduší zpracovatelka oznámení nepřesně uvádí, že v zájmovém území je 

příležitostně překračován benzo(a)pyren. Benzo(a) pyren je v území překračován dlouhodobě a je 

hlavním a jediným důvodem, proč je pro území Libereckého kraje vydáván výše zmíněný Program 

zlepšování kvality ovzduší.  

V kapitole D. je uvedeno pouze obecné konstatování o předpokládaném zlepšení stavu ovzduší ve 

městech a o souladu cílů koncepce s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05 

Aktualizace 2020+ (není to podloženo rozborem a vyhodnocením opatření a jejich vlivů).  Dále je 

uvedeno, že u aktivit, které nenaplní kapacitou záměru zákon o EIA, se musí zohlednit složkové 

zákony pracovního práva, životního prostředí a správního práva. Ve výčtu těchto předpisů je mj. 

uveden zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a k němu uvedeno „vhodné umisťování nových 

komunikací s respektováním schválených PZKO“. K takovému doporučení orgán ochrany ovzduší 

uvádí, že je touto cestou zcela nevymahatelné, pokud nebude uvedeno přímo v koncepci jako 

požadavek, který bude uplatněn v rámci přípravy konkrétních investičních akci. 

 

Závěr: 

Vzhledem ke značnému podcenění správné identifikace a vyhodnocení vlivů předkládané 

koncepce na kvalitu ovzduší požaduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší, posouzení koncepce v celém rozsahu podle 

zákona č. 100/2001 Sb., v rámci kterého budou odstraněny výše uvedené závady a bude 

proveden odpovídající rozbor opatření, které koncepce navrhuje, a jejich potenciálního vlivu 

na kvalitu ovzduší v dotčeném území (součástí bude vyhodnocení plnění Programu zlepšování 

kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05 Aktualizace 2020+). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Eva Bauerová 

vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 
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