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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ  

 
podle ustanovení § 10d 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)  

a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád). 

 
Identifikační údaje: 
 

Název:   Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030 
 

Umístění:  Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou  
 

Předkladatel:  Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19,  
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340 

 
Charakter koncepce: 

Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030 (dále také jen koncepce) je hlavním 

strategickým dokumentem Statutárního města Jablonec nad Nisou a určuje zásadní směry rozvoje 
města na období 2021-2030. 

Koncepce bude projednána a schvalována zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a bude závazným podkladem pro rozhodování a činnost města a jím řízených organizac í. 
Schvalována bude jako celek tvořený analytickou, návrhovou a implementační částí, včetně 

akčního plánu. Akční plán bude následně pravidelně aktualizován, přičemž tyto aktualizované 
akční plány budou schvalovány zastupitelstvem města samostatně. 

 
Primární cílové území koncepce tvoří Statutární město Jablonec nad Nisou, v určité míře mohou 
být ovlivněny i okolní obce a města, tedy Liberec, Rychnov u Jablonce n. N., Janov n. N., Lučany 

n. N., Nová Ves n. N., Maršovice, Dalešice, Pulečný a Rádlo. 
 

Koncepce zahrnuje analytickou část, návrhovou část, implementační část a Akční plán města 
Jablonec nad Nisou 2022-2024. 

Analytická část, zahrnuje kromě komplexní analýzy stavu a potřeb území také dotazníkové šetření 

veřejnosti a SWOT-analýzu. 

Návrhová část koncepce vychází z potřeb a potenciálu města, identifikovaných v rámci analyt ické 

části, a formuluje základní rozvojové vize, cíle a opatření. 
Zaměření návrhové části je členěno na 4 prioritní oblasti, jimiž jsou veřejná vybavenost a služby, 
mobilita, infrastruktura a majetek, udržitelný rozvoj a moderní správa města a bezpečnost. 
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Implementační část koncepce stanoví podrobný plán implementace, nastavuje řídicí struktury 

implementace, vyhodnocení a financování koncepce a stanovuje monitorovací indikátory 
naplňování cílů návrhové části koncepce.  

Akční plán (dále také jen AP) je tvořen zásobníkem projektů, resp. souborem karet opatření, které 

jsou seřazeny dle priority a určeny k realizaci v daném období. AP obsahuje též harmonogram 
realizace daných opatření jejich předpokládanou finanční náročnost.  

Další akční plány budou sestavovány na základě aktuálních potřeb a finančních možností města.  
S ohledem na konkrétní charakter navrhovaných opatření budou představovat změny koncepce,  
u kterých bude příslušný úřad rozhodovat, zda budou podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona.  

 
 

Zpracovatel oznámení: Ing. Pavel Obrdlík za konsorcium Opus consulting s.r.o.  

a Gatum Advisory s. r. o. 
Držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí 
č. j. 87742/ENV/15, prodlouženo č.j. MZP/2020/710/3955. 

 
Průběh zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán k posuzování 
předmětné koncepce dle § 22 zákona (dále také jen „orgán SEA“), obdržel dne 13. 12. 2021 

dokument oznámení koncepce. 
 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 22. 12. 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce  

a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce Libereckého kraje. Informace byla 
rovněž zveřejněna v Informačním systému CENIA – SEA, kód koncepce LBK010K 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK011K), a zaslána dotčeným územním 
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách, zároveň s žádostí o vyjádření.  
Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření.  

 
Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených, s přihlédnutím ke kritériím 
uvedeným v příloze č. 8 zákona, provedl krajský úřad zjišťovací řízení ve smyslu § 10d zákona  
s následujícím závěrem: 

 
Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030 je koncepcí, která naplňuje ustanovení 

§ 10a odst. 1 písm. b) zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení lze konstatovat, že 
koncepce nenavrhuje nové záměry, u kterých by bylo důvodné předpokládat významné negativní 
dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, případně takové záměry, jejichž další  posuzování 

na strategické úrovni by v této fázi projekční přípravy přinášelo významné benefity z hlediska 
ochrany životního prostředí a tím naplňovalo účel zákona.  

Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030 proto z uvedených důvodů nepodléhá 

posuzování podle §§ 10e až 10g zákona. 
 

 

Odůvodnění: 
 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření od 
níže uvedených subjektů. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla 

využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených 
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vyjádření budou předány předkladateli koncepce k zohlednění při zpracování návrhu koncepce  

a vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  ve stanovisku č.j. KHSLB 26013/2021, ze dne 

11. 1. 2021 doporučovala zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví v souladu s metodikou 
HIA. Na základě následné konzultace se zpracovatelem dokumentu oznámení a doplnění 

screeningu o možném zdravotním dopadu na obyvatelstvo města Jablonec nad Nisou 
v doplňujícím stanovisku č.j. KHSLB 01696/2022, ze dne 25. 1. 2021, nenavrhuje posuzovat 
předloženou koncepci podle zákona.  

Krajská hygienická stanice se při tom odvolává na doplňující zpracování screeningu o možném 
zdravotním dopadu na obyvatelstvo města Jablonec nad Nisou, jímž byl zhodnocen vliv koncepce 

na jednotlivé determinanty (koncepce nebude mít negativní vliv na jednotlivé posuzované 
determinanty, významný pozitivní vliv byl konstatován u zaměstnanosti, dostupnosti bydlení, 
vzdělání, služeb, možnostech trávení volného času, infrastruktury, energií, dopravní dostupnosti, 

posílení fyzické aktivity ovlivnění klimatu) a scopingu. Na jejich základě Krajská hygienická 
stanice nepožaduje zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví v souladu s metodikou HIA.  

Z hlediska hluku budou jednotlivé záměry detailněji posuzovány v rámci preventivního 
hygienického dozoru. 
 

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (č.j. ČIŽP/51/2021/5612, ze dne 10. 1. 2022) 
ve svém vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními zákony, které jsou v kompetenci 
České inspekce životního prostředí, nemá k předloženému oznámení koncepce zásadní 

připomínky. 
Z hlediska ochrany vod pouze upozorňuje na nutnou rekonstrukci kanalizačních systémů  

a napojení některých částí Jablonce nad Nisou na čistírnu odpadních vod. 
Z hlediska ochrany lesů, které pokrývají 38,55 % území města, připomíná potřebu stabilizace 
lesních porostů přiblížením jejich struktury a druhového složení přirozenému stavu. 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ), nepožaduje z hlediska 
jemu svěřených zákonných zájmů posuzování vlivů koncepce v celém rozsahu dle zákona. 

Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen 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, nemá k oznámení 
koncepce „Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030“ zásadních připomínek. 

OÚPSŘ upozorňuje na nepřesnost na str. 16 v textu oznámení koncepce, která nemá vliv na proces 
SEA. Komentář souladu oznamované koncepce s Politikou územního rozvoje ČR obsahuje text 
„...jehož úkoly se propisují do ZÚR a následně do připravovaného nového ÚP města“. Územní 

plán Jablonce nad Nisou byl však vydán již v roce 2017 a OÚPSŘ není známo, že by Jablonec 
nad Nisou připravoval nový územní plán.  

Dále OÚPSŘ upozorňuje na následující nepřesnosti v textu koncepce „Strategický plán města 
Jablonce nad Nisou 2021–2030“: 

 Str. 36 informace o silniční dopravě odst. 1  

Kategorie pozemních komunikací správně zvaná rychlostní silnice s označením „R“ byla 
již před několika lety (k 31. 12. 2015) zrušena. Silnice I/65 tedy napojuje Jablonec nad 

Nisou na silnici I/35 (přesněji na silnici pro motorová vozidla I/35) a nikoliv na „rychlostní 
komunikaci R35“. 

 Str. 36 informace o silniční dopravě odst. 2 
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Silnice I/14 nekončí v Tanvaldu, ale pokračuje v peáži se silnicí I/10 na Mýto v Kořenově 

a odtud potom dále směrem na Vrchlabí, Trutnov a Náchod. 
 Str. 80 odrážka k veřejnému projednání 

Územní plán uváděný za příklad dokumentu, u kterého je „v některých případech 

organizováno veřejné projednání“, je vybrán velmi nevhodně. Při pořízení územního 
plánu či změny územního plánu je konání veřejného projednání na základě zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vždy povinné. 
 

Krajský úřad, odbor zdravotnictví shledal v dokumentu jeden ze stejných zdrojů dat jako  

u „Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+“. Obě města posuzují zdravotní stav  
a dostupnost zdravotní péče v jednotlivých městech podle specifických ukazatelů platformy Obce 

v datech. Žebříčky lze používat jen pro základní orientaci, ne pro zásadní závěry, jako u indexu 
praktických lékařů, dětských lékařů, lékáren apod. Např. při hodnocení dostupnosti lékařů 
v jednotlivých oborech hraje roli nikoliv počet ordinací, ale počet úvazků, které mají lékaři 

nasmlouvané se zdravotními pojišťovnami a takovými daty disponují pouze zdravotní pojišťovny. 
Další poznámka se týká indexu „dojezdovost do nemocnice“ – tento index se odborně nesleduje, 

neboť existuje pouze místní a časová dostupnost zdravotních služeb (Nařízení vlády 307/2012 
Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb). Z pohledu dostupnosti je podstatné, jaké 
služby daná nemocnice poskytuje. 
 

Celkově doporučuje využít pro inspiraci web Národní sítě zdravých měst. 

Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu neměl k předloženému 
oznámení koncepce připomínky.  

Všechna obdržená stanoviska byla zohledněna v závěru zjišťovacího řízení  

a budou předána předkladateli koncepce. 

 

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil zejména 

následujícími kritérii uvedenými v příloze č. 8 zákona: 

 

1) míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti 

Koncepce bude schvalována zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou. Po svém 

schválení se stane závazným dokumentem pro rozhodování samosprávy města v oblasti 
rozvojových aktivit.  

Koncepce navrhuje realizaci záměrů zařaditelných dle přílohy č. 1 zákona (např. výstavba 

parkovacích ploch, nových komunikací a sportovně-rekreačního areálu), je tedy stanoven rámec 
pro povolování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona ve smyslu § 10a odst. 1 písm. a) zákona.  

2) míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

Dle dokumentu oznámení má posuzovaná koncepce vztah k řadě strategických dokumentů na 
národní, regionální i místní úrovni. Jedná se o strategické dokumenty v oblasti udržitelného 

rozvoje území, ochrany životního prostředí, adaptace na změnu klimatu, odpadového  
hospodářství a dalších. 

Nepředpokládá se však negativní charakter ovlivnění, kdy by posuzovaná koncepce byla ve 
významném rozporu s jinými strategickými dokumenty. 
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3) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného 

zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
Předmětná koncepce navrhuje podobu územního rozvoje druhého nejlidnatějšího města 
Libereckého kraje, včetně rozvoje dopravní infrastruktury a organizace dopravy ve městě, 

rekonstrukce a rozvoje systému odvádění srážkových a splaškových vod či správy zelených ploch. 
Jedná se tedy o koncepci s dlouhodobým významným vlivem na životní prostředí ve městě, i na 

adaptabilitu zastavěného území vůči dopadům změny klimatu.  
Koncepce má přímý vliv na naplňování cílů v oblasti snižování zdravotní zátěže obyvatel hlukem 
a vzdušnými imisemi.  

Koncepce proto má vliv na všechny relevantní ukazatele kvality životního prostředí, a tedy i na 
dodržování zákonných limitů přípustného znečištění. V oblasti kvality povrchových vod jsou na 

některých místech dlouhodobě překračovány limity znečištění některými látkami, přičemž daný 
stav je určován faktory relevantními pro danou koncepci (zejména odlehčováním odpadních vod 
a neúplné napojení částí města na čistírnu odpadních vod). 

Tato problematika není primárním předmětem posuzované koncepce, návrhová část se jí však 
dotýká především prostřednictvím navrhovaného zpracování adaptační strategie na změnu 

klimatu, v jejímž rámci bude zajištěno zpracování vstupních analýz a studií s vazbou na životní 
prostředí a udržitelnost (uváděn předpoklad zaměření mimo jiné na oblasti kvality ovzduší, 
znečištění vod, kůrovcové kalamity, problematiky sucha a hlukové zátěže). Lze tak předpokládat, 

že příslušné oblasti budou podrobněji řešeny v navazujících strategických dokumentech. Úroveň 
podrobnosti koncepce zároveň neposkytuje odpovídající prostředí pro návrh konkrétních opatření, 
jež je proto smysluplnější uplatnit např. ve zmiňované adaptační strategii. 

4) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu 

V případě opatření stavebního charakteru, při jejichž realizaci bude docházet k záboru 

nezastavěných ploch, včetně přírodních biotopů, lze očekávat negativní vlivy s vysokou 
pravděpodobností vzniku, a to včetně vlivů v podstatě trvalých a nevratných. 

Převedení dopravy v rámci existující sítě komunikací, stavba nových komunikací a vytvoření 

dosud neexistujících propojení stávajících komunikací může generovat vlivy trvalé s možným 
periodickým průběhem, potenciálně částečně vratné (vlivy spojené se záborem pro výstavbu jsou 

zohledněny výše). 

Koncentrace parkovacích kapacit pak může v závislosti na umístění a potenciálních příjemcích 
dopadů vyvolat místní trvalé negativní vlivy zejména v oblasti hluku a kvality ovzduší a záboru 

nezastavěné půdy. 

5) kumulativní a synergická povaha vlivu 

Kumulativně mohou působit např. vlivy navrhovaných úseků nových cyklostezek podél vodních 
toků (cyklotrasa Odra – Nisa – z akčního plánu však nelze určit umístění a podíl nových 
komunikací na celkové délce cyklotrasy), a to jednak ve vzájemné kumulaci dopadů výstavby 

jednotlivých úseků, které však budou v praxi povolovány spíše nezávisle na sobě, jednak 
v kombinaci s ostatními negativními vlivy již na vodní toky působícími, případně s vlivy jiných 

plánovaných záměrů.  

Obdobně může docházet ke kumulaci vlivů v případě přesunů dopravy v zastavěném území, 
výstavby nových komunikací a soustředění parkovacích kapacit. 

Kumulace vlivů plynoucích z realizace koncepce může vznikat i v interakci s vlivy generovanými 
změnou klimatu (např. vlivy ze zástavby zelených ploch v městském prostředí v kumulac i 

s rostoucími teplotami vzduchu a efekty městského klimatického ostrova). 
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6) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce 
 

Zpracovatel dokumentu oznámení vyhodnotil koncepci jako takovou, která nemůže samostatně 

nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. Důvodem je dle oznámení skutečnost, že nejbližší evropsky významná 
lokalita i ptačí oblast jsou od hranic dotčeného území vzdálené několik kilometrů. Příslušný orgán 

ochrany přírody pro území v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje po prostudování 
dokumentu oznámení nevznesl vůči tomuto závěru námitky. 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje po jí vyžádaném doplnění podkladových 
materiálů nepovažuje za nutné provést hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a tedy ani posouzení 
koncepce v celém rozsahu dle zákona. 

Zpracovatel dokumentu oznámení hodnotí potenciální dopady provádění koncepce následovně : 
„Negativní vlivy by v rámci této prioritní oblasti mohly nastat v případě nevhodně umisťovaných 

novostaveb. Ty by však nemohly vzniknout již v rámci projekční přípravy. I v nejhorším 
myslitelném případě, že by tyto stavby nebyly umístěny environmentálně vhodně a povolovací 
procesy neproběhly optimálně, lze očekávat pouze plošně velmi omezené mírně negativní vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví.“.  

V oblasti hodnocení dopadů z hlediska využití půd a ochrany přírody a krajiny dokument 

oznámení konstatuje následující: „Koncepce by neměla přinášet významné negativní vlivy na 
půdu, přírody či krajinu. Za předpokladu, že nové zábory přírodě blízkých ploch, ZPF a PUPFL 
budou omezeny na budování pěších cest a další rozvojové záměry se budou odehrávat zejména na 

již zastavěných územích (proluky, brownfieldy apod.), by k žádnému závažnému vlivu v této oblasti 
v důsledku naplňování koncepce docházet nemělo. Koncepce je formulována tak, že je tento 
předpoklad důvodný.“. Příslušný úřad však upozorňuje, že koncepce navrhuje přeložky 

komunikací a výstavbu nových objektů, kdy bude docházet k záboru nezastavěných ploch 
nepropustným povrchem.  

Citované závěry hodnocení vlivů koncepce nejsou podloženy žádným konkrétnějším 
odůvodněním, ani detailnějším popisem navrhovaných aktivit, včetně chybějící lokalizace  
v území. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o aktivity zahrnující stavbu skateparku, zázemí  

a stání pro karavany, přeložky stávajících komunikací a nové parkovací plochy, považuje 
příslušný úřad hodnocení použité v dokumentu oznámení za nedostatečné. Bez bližší specifikace 

navrhovaných aktivit a důvodů pro takto pozitivní hodnocení nelze potenciál pro vznik 
významných negativních dopadů provádění koncepce vyloučit.  

Posuzování vlivů záměrů a aktivit na životní prostředí a veřejné zdraví se v českém právním 

prostředí řídí principem předběžné opatrnosti, zakotveným v právním prostředí ČR ustanovením 
§ 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento princip je 

převzat do praxe posuzování vlivů podle zákona metodickým doporučením Ministerstva 
životního prostředí ČR pro příslušné úřady v procesu SEA, datovaným k 5. říjnu 2016, je nezbytné 
činnosti, u kterých může vzniknout významný negativní vliv na životní prostředí, který nelze  

s jistotou vyloučit, považovat za činnosti s potenciálně významným negativním vlivem. 
 

Příslušný úřad toto kritérium zohlednil ve své správní úvaze a prověřil jeho relevantnost ve vztahu 

k reálným efektům plynoucím z dalšího posuzování koncepce. Toto kritérium zjišťovacího řízení 
je podrobněji komentováno v bodě 9 tohoto odůvodnění. 

7) závažnost a rozsah vlivu 
Dotčeným územím je území Statutárního města Jablonec nad Nisou a s ním přímo sousedících 
obcí. Vzhledem k charakteru koncepce lze dopady koncepce na životní prostředí očekávat 

především pouze na cílovém území, případné ovlivnění okolní obcí nebude významné. S  ohledem 
na vymezený rozsah potenciálně významně dotčeného území lze konstatovat, že se jedná  
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o koncepci zařaditelnou dle § 10a odst. 1 písm. b) zákona, tj. o koncepci stanovující využití území 

místního významu. Koncepce tedy nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí v celém 
rozsahu dle zákona již z dikce samotného zákona. 

8) důležitost a zranitelnost oblasti, problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 

jsou závažné pro koncepci 
Zranitelnost oblasti z hlediska veřejného zdraví vyplývá především ze stávajícího zatížení města 

dopravou, která zde představuje jeden z hlavních domácích zdrojů negativních vlivů na lidské 
zdraví, a dále ze složité urbanistické situace v území. Ta značně komplikuje, až znemožňuje volbu 
všestranně vhodného řešení, a zákonitě vede k negativnímu dotčení některé ze složek životního 

prostředí s možnými dopady na lidské zdraví. 
 

Zranitelnost přírodních složek životního prostředí je dána stávající vysokou, až extrémní mírou 
odpřírodnění potenciálně dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kdy jejich 

ekologické funkce jsou v mnoha případech redukovány na absolutní minimum. Další negativní 
dotčení zbývajících funkčních částí dotčených prvků ekologické stability krajiny (např. dosud 
neopevněných úseků vodních toků, funkčních biokoridorů atp.) může vést k rozpadu dosud 

fungujících společenstev a úplné ekologické degradaci dotčeného VKP nebo prvku ÚSES.  
9) předpokládaný přínos posouzení koncepce 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vyhodnocení koncepce, jako nepodléhající celému 
procesu posuzování vlivů podle zákona (viz výše) zvažoval příslušný úřad velmi důkladně 
předpokládaný přínos posouzení koncepce zájmům ochrany životního prostředí a veřejného 

zdraví. 
 

V zájmu objektivního zhodnocení tohoto potenciálu konzultoval příslušný úřad navrhované 

aktivity s předkladatelem koncepce, a to se zaměřením na potenciálně problematická opatření 
zahrnující zábor nezastavěných ploch, zvyšování intenzity využívání přírodního prostředí 
(revitalizace sportovně-rekreačního areálu) a přeložky komunikací. 

Z uvedených konzultací vyplynulo, že všechny navrhované přeložky komunikací, rozšiřování 
parkovacích ploch, či výstavba terminálu městské hromadné dopravy jsou v souladu s platným 

územním plánem, některé záměry mají dokonce již stavební povolení v právní moci. Akce 
označená jako „Výstavba nového betonového skateparku“ je ve skutečnosti rekonstrukcí 
stávajícího skateparku, nejedná se tedy o „nový skatepark“ v místech, kde takové zařízení dosud 

nebylo.  
Akce „Obnova přírodního sportovního areálu Srnčí důl“ bude spočívat v rekonstrukci areálu do 

provozuschopného a uživatelsky přívětivého stavu (oprava povrchů - hlavně přírodní běžecké 
dráhy, vybudování míst pro odpočinek, místa pro veřejné piknikování, doplnění osvětlení, 
zlepšení průchodnosti pro pěší a průjezdnosti pro cyklisty, apod.), se zachováním přírodní rázu 

areálu.  
Akce „Zázemí a servisní stání pro karavany“ je v současné době pouze výhledovou vizí bez 

známého umístění a kapacitních parametrů. Detailnější posouzení potenciálních vlivů na životní 
prostředí by tedy nebylo reálně možné a posuzování by tak postrádalo smysl. 
 

Z výše uvedených informací vyplývá, že hodnocení vlivů koncepcí navrhovaných aktivit již 
proběhlo na detailnější strategické i projektové úrovni a z hlediska ochrany příslušných 
zákonných zájmů byly dané záměry shledány na odpovídající úrovni projektové přípravy za 

přijatelné. Další posuzování na strategické úrovni by tak pravděpodobně nepřineslo nová 
významná zjištění, a především by se výsledky posuzování významně nepromítly do výsledné 

podoby záměrů vyplývajících z koncepce. Vzhledem ke skutečnosti, že většina záměrů 
s potenciálními dopady na životní prostředí je již při nejmenším v souladu s platným územním 
plánem, je v jejich realizační přípravě možné pokračovat nezávisle na procesu posuzování 

předložené koncepce. 
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V případě revitalizace areálu Srnčí důl lze vzhledem k uvažovanému charakteru záměru 

předpokládat, že významné negativní dopady na životní prostředí nevzniknou. Ochranu zájmů 
hájených zvláštními zákony lze v tomto případě dostatečně účinně zajistit postupem podle 
příslušných zákonů na úrovni podrobnosti přesahující rovinu strategického posuzování. 

 
Z uvedených důvodů dospěl příslušný úřad k závěru, že dalšího posuzování předložené koncepce 

by nenaplňovalo účel posuzování dle § 1 odst. 3 zákona, jímž je „získat objektivní odborný 
podklad pro vydání rozhodnutí (u řady navrhovaných aktivit však již takové rozhodnutí bylo 
vydáno), popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k  udržitelnému 

rozvoji“. Předpokládaný přínos posuzování koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti (v této souvislosti zejména územního plánu) 

proto příslušný úřad nepovažuje za dostatečný a odůvodňující další legislativní zátěž 
předkladatele koncepce. Toto zákonné kritérium pro zjišťovací řízení, jako jeden z hlavních 
faktorů správní úvahy, proto dle názoru příslušného úřadu není naplněno. 

 
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 

zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů. 
 
 

 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme  ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené 
zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na svých úředních deskách. 

Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 
zákona, o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení. Vyrozumění 

zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: marek.neveceral@kraj-lbc.cz. 
 
Do závěru zjišťovacího řízení a oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému 

CENIA – SEA, kód koncepce LBK011K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK011K). 
 

 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d odst. 2 zákona není rozhodnutím vydaným ve 

správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 
 
 

 
 

 
RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

 

Přílohy: obdrží předkladatel 
 

1) vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

2) vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec 
3) vyjádření odborů Krajského úřadu Libereckého kraje 

mailto:marek.neveceral@kraj-lbc.cz
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Rozdělovník (DS - závěr rozesílán do datových schránek): 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 
1.   Liberecký kraj       - zde vnitřním sdělením 
2.   Statutární město Jablonec nad Nisou      DS 

3.  Statutární město Liberec       DS 
4.  Obec Dalešice         DS 

5.  Obec Maršovice        DS 
6.   Obec Janov nad Nisou       DS 
7.   Město Lučany nad Nisou       DS 

8.   Obec Nová Ves nad Nisou       DS 
9.   Obec Rádlo         DS 

10. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou     DS 
11. Obec Pulečný         DS 
12. Obec Pěnčín         DS 

 
Dotčené správní úřady: 

1. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí  DS 
2. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí   DS   
3. Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí   DS 

4. Krajská hygienická stanice LK      DS  
5. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec    DS  

6. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko  DS 
 
Na vědomí: 

1.   Povodí Labe, s.p.        DS 
2. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS V Liberec   DS 

 
 

Předkladatel  

      1.   Statutární město Jablonec nad Nisou      DS  
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