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Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – 
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: 
Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

Odpadové hospodářství:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle § 146 odst. 3 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává toto stanovisko:

Z hlediska odpadového hospodářství nepožadujeme posouzení výše uvedeného záměru podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a neuplatňujeme žádné připomínky.

Ochrana přírody a krajiny:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle § 75 
odst. 1, písm. c), § 76, § 77 odst. 3 a v souladu s § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, vydává toto stanovisko:

Z hlediska vlivů výše uvedeného záměru na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny 
nepožadujeme posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ochrana ovzduší:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany ovzduší, podle § 11 odst. 3 zák. 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává toto stanovisko:

Z hlediska ochrany ovzduší nepožadujeme posouzení výše uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ani neuplatňujeme žádné připomínky.



Ochrana zemědělského půdního fondu/ZPF/:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 
podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., vydává toto stanovisko:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nepožadujeme posouzení výše uvedeného záměru 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a neuplatňujeme žádné 
připomínky.

Státní správa lesů:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. 
c) v souvislosti s § 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
vydává toto stanovisko:

K akci „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“, z hlediska vlivů uvedené akce 
na zájmy chráněné lesním zákonem nepožadujeme posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí.

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, vydává podle 
§ 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepožadujeme posouzení výše uvedeného záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a neuplatňujeme žádné připomínky.

Toto stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení 
nebo souhlas.

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí
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