
Zápis z veřejného projednání Programu rozvoje 
Libereckého kraje 2007 – 2013 

a posouzení jeho vlivů na životní prostředí
dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.Průběh posuzování před veřejným projednáním

Při posuzování vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje (dále „PR LK“) na životní prostředí 
byly dodrženy stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:

 26. 3. 2007 – zveřejnění oznámení příslušným úřadem. 
 24. 4. 2007 – vydání závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem, v závěru 

zjišťovacího řízení příslušný úřad formuloval požadavky na zaměření vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, 

 29. 6.  2007 – obdržel příslušný úřad vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně 
návrhu PR LK, 

 9. 8. 2007 – veřejné projednání koncepce,

 13. 8. 2007 – předání zápisu z veřejného projednání příslušnému úřadu.

2. Místo a čas veřejného projednání

Veřejné projednání PR LK ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se uskutečnilo dne 9. 7. 2007 od 14,00 hodin
v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2. 

3. Řízení veřejného projednání

Veřejné projednání řídil zástupce Libereckého kraje, Mgr. Michael Otta.

4. Předmět veřejného projednání

Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s návrhem Programu rozvoje 
Libereckého kraje 2007 – 2013 a s výstupy posouzení jeho vlivů na životní prostředí. 
Účastníci veřejného projednání měli možnost vznášet dotazy a připomínky jak k PR LK, tak 
k dokumentaci vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví .

5. Přítomní (dle prezenční listiny):

Zástupci předkladatele a zpracovatelé PR LK:
Mgr. Michael Otta – vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje (dále jen OHRR)
Mgr. Zuzana Šiftová – oddělení rozvojových koncepcí OHRR
RNDr. Ivana Pecháčková - vedoucí oddělení rozvojových koncepcí OHRR
Ing. Ivana Ptáčková - oddělení rozvojových koncepcí OHRR
RNDr. Jiřina Vargová - oddělení rozvojových koncepcí OHRR



Zpracovatelé vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Mgr. Martin Smutný – Integra Consulting Services s.r.o., vedoucí týmu pro posouzení vlivů 
na životní prostředí 
Mgr. Michal Musil – Integra Consulting Services s.r.o., člen týmu pro posouzení vlivů na 
životní prostředí 
MUDr. Eva Rychlíková – Zdravotní ústav Kolín, členka týmu pro posouzení vlivů na životní 
prostředí 

Zástupci příslušného úřadu pro posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP, odbor 
posuzování vlivů a IPPC):
Ing. Klára Matějíčková
Markéta Váchová

A další:
Ing. Jana Vondroušová – ŘSD – správa Liberec
Šárka Mazánková – AOPK Liberec
Miroslav Šimonek - Sdružení na zácharnu kopce Tlustec, Postřelná, Jablonné v Podj.
Janků Paříková – Měst. Ú. Stráž pod Ralskem
RNDr. Jitka Šádková – KÚ Libereckého kraje
Miroslav Hudec – STUŽ Česká Lípa
Ing.Václav Svejkovský – Povodí Ohře
MUDr. Jana Kučerová – KHS Libereckého kraje
Ing. Dana Štefalová – SM Liberec
Ing. Martin Čech  - SM Liberec
Josef Kunetka – ZM Turnov
Velechovský – OS Výbor Pilínkov
Ing. Eva Korseltová – KHK Liberec
Aleš Hoření – CHKO Český ráj
Renata Kršková – Povodí Labe
Ing. Zdeněk Joukl – STUŽ JH
Bechyňová – Povodí Ohře
MUDr. Vladimír Valenta – KHS Liberec
Janďourek – KSS LK
Ing. Jana Děrdová – KÚ LK
Mgr. Tomáš Vaško – KÚ LK 

6. Průběh veřejného projednání

Veřejné projednání probíhalo podle níže uvedeného programu.

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 představila RNDr. Ivana Pecháčková, 
vedoucí oddělení rozvojových koncepcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Posouzení vlivů 
PR LK na životní prostředí představil Mgr. Michal Musil, koordinátor týmu zpracovatelů 
SEA.



Program veřejného projednání:

Čas Téma Přednášející

14.00 – 14.05 Zahájení Moderátor 
14.05 – 14.25 Představení PR LK Zástupce zpracovatele 
14.25 – 14.45 Představení  SEA  PR LK Zástupce posuzovatele 
14.45 – 16.25 Diskuse
16.25 – 16.30 Předpokládaný závěr veřejného 

projednání
Moderátor

Představené prezentace ve formátu MS PowePoint si lze stáhnout na webových stránkách 
www.kraj-lbc.cz/rozvoj  

Po prezentacích byla zahájena diskuse, kterou řídil Mgr. Michael Otta. Zvukový záznam z 
diskuse byl podkladem pro zpracování následujícího textu, který shrnuje nejdůležitější dotazy 
a diskutovaná témata.

II. ZÁZNAM DISKUSE

Úvodní slovo moderátora Mgr. Otty

S prvním diskusním příspěvkem vystoupila za KÚ LK RNDr. Jiřina Vargová. Přednesla mj. 
stanovisko zpracovatele PR LK k návrhu závěrečného stanoviska SEA. K bodu 1 stanoviska -
z textu opatření C3 vyjmout indikátor...atd. – návrh KÚ na řešení: indikátor nebude vyjmut, 
POH LK považuje spalování odpadů za jednu z možných alternativ – není důvod indikátor 
vyjmout. Je pravda, že takto nadefinovaný indikátor je poněkud zavádějící – může implikovat, 
že odpad je palivo, což není. Kraj sleduje z hlediska odpadového hospodářství následující
priority v nakládání s odpady (v pořadí dle hierarchie nakládání s odpady): 

1) zcela prioritní je zabránit vzniku odpadů, tzn. podporovat zavádění a využívání 
bezodpadových technologií vedoucích ke snižování produkce odpadů

2) pokud již odpad vznikne nejdříve využít jeho materiálový potenciál, tzn. materiálově 
ho recyklovat

3) ze zůstatku odpadu následně využít spalováním jeho energetický potenciál

4) až v posledním kroku u nevyužitelného podílu odpadů zajistit odpovídajícím 
způsobem jeho likvidací ukládáním na zabezpečené skládky. 

Z tohoto výčtu vyplývá, že zmiňovaný indikátor je nutný. Doporučení k jeho přeformulování 
zní: „Podíl energeticky využitých odpadů na celkovém nakládání s odpady“. 

Dále, k odrážce týkající se opatření D2b1: Konstatuje, že požadavek navrhovaný do 
stanoviska již byl do PR LK zapracován.

Dále k odrážce týkající se opatření D1.8 - Letecká infrastruktura: z pohledu KÚ rozumný 
návrh, z hlediska odboru dopravy problém praktické realizace. Není ještě zřejmé, jak to bude 
v praxi prováděno. Po konzultaci se zástupci posuzovatele SEA byla nalezena shoda na 
návrhu úpravy textu v návrhu stanoviska MŽP, kde by byla povinnost zpracování studií 
proveditelnosti a prokázání veřejného zájmu stanovena jako podmínka pro získání „podpory
projektů z veřejných finančních zdrojů“.



Další body stanoviska jsou nikoliv přímo k textu PR LK, ale k systému implementace. Budou 
zohledněny v navazujícím dokumentu „Implementace PR LK“, který bude připravován po 
schválení PR LK zastupitelstvem kraje.

Dále vystoupil p. Hudec, českolipská pobočka STUŽ, s návrhem na doplnění bodu týkajícího 
se rozvoje regionálních tratí do strategického cíle C1. Je problém se spojením z Českolipska –
je nutné rekonstruovat litoměřickou dráhu (vylepšit spojení na Prahu).

Dále navrhuje v rámci opatření na podporu veřejné dopravy, přidání cíle a opatření na 
snižování dopravy. Jedná se o komplexní problém – je např. třeba i podpora místní produkce, 
ke snížení poptávky po dovozech, respektive po dopravě.

Reakce Kraje (Mgr. Šiftová): První komentář se týkal SR LK, PR LK je detailněji
rozpracován – opatření už obsahuje všechny tratě, tzn. míněno včetně regionálních. Dále je 
relevantní např. samostatné opatření “Napojení na páteřní síť ČR“.

Reakce p. Hudce: mělo by se týkat Hospodářsky slabých oblastí LK - mělo by význam pro 
jejich rozvoj.

Reakce kraje (Mgr. Otta): Byla spíše snaha o vytvoření „nadmnožin“ – tzn. formulovat cíle
spíše obecněji, regionální tratě jsou již zahrnuty ve stávajících cílích a opatřeních, na
regionální tratě se nezapomnělo. 

Reakce p. Hudce: Velké tratě bude ošetřovat stát, PR LK by se měl zaměřit na regionální 
úroveň.

Reakce Kraje (Mgr. Otta): to je ošetřeno právě opatřením „...Napojení na páteřní síť ČR“

K druhé části dotazu p Otta dále uvedl že PR LK obsahuje opatření „podpora aktivit 
k upřednostňování hromadné dopravy před individuální“. Cíl „snižování individuální 
dopravy“byl kritizován ze strany mnoha subjektů a byl vyřazen, PR LK jde cestou
upřednostnění veřejné dopravy a podpory náhrady hromadné dopravy za individuální.

Reakce p. Hudce: Existují reálné nástroje snižování dopravy, mj. i publikace vydaná MŽP. 

Doplnění ze strany posuzovatele SEA (p. Musil): Problém nadměrné přepravy je závažný, 
jedním z vhodných nástrojů je stanovení podmínek při přidělování veřejné podpory. 
V hodnocení SEA PR LK např. navrhujeme jako podmínku pro přidělení podpory na 
konkrétní projekt zajištění dopravní obslužnosti způsobem, který přispěje ke snížení dopravní 
zátěže dané lokality.

Dalším diskutujícím byl pan Šimonek, předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec, 
zastupitel a radní Jablonného v Podještědí. Odmítá obnovení těžby na Tlustci a uvádí, že ani 
Česká Lípa nechce těžbu na Tlustci. Nový těžař chce těžit, uvádí v EIA 11.000 pojezdů přes 
město. P. Šimonek rovněž avizuje předání připomínek písemně k vypořádání. Dále navazuje 
na body uvedené v SEA dokumentaci a konstatuje, že by se měly minimalizovat střety mezi 
hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí. Soud odebral platné těžební 
povolení těžaři s ohledem na nevyřešený střet zájmů, negativní stanovisko MŽP – Báňský 
úřad rozhoduje dle svého a nerespektuje tyto skutečnosti. Cituje HN – pokud MUS vyřeší 
střety s obyvateli, může začít těžit. Je třeba respektovat precedens a zákon. Vyřešení střetů 
zájmů všech účastníků musí mít prioritu. 

Dále je třeba podporovat recyklaci kamene, využívání šetrných technologií, region je postižen 
těžbou, ničí se dominanta města Jablonné (Tlustec). Města a obce nemohou být majiteli lomů. 



Pokles významu těžby a zpracování surovin. DIAMO s.p. má EIA na vytěžení odkaliště 
necelé 2 km od nejbližších vesnic – to není v souladu se snižováním negativních vlivů na 
zdraví obyvatel. Jak mají občanské organizace proti tomu postupovat? Nemají si kam jít 
stěžovat. V praxi se nedodržuje požadavek otevírání těžby jen při prokázání potřeby surovin, 
mnohé lomy těží pouze na část kapacity, není třeba otevírat nové lomy. Je třeba zavést osobní 
zodpovědnost úředníků za chybná rozhodnutí. Měl by se vypracovat kodex státního úředníka. 
Dále, územní plány nemohou předjímat výsledky správních řízení. 

Dále vystoupil p. Zdeněk Joukl , Desná, člen zastupitelstva, účastník za STUŽ, ČSOP a další
organizace. Důležité je zejména řešení sociálních a ekonomických problémů. Hlavní problém 
vidí v obecnosti PR LK – měl by obsahovat mini-studie pro konkrétní problémy, měl by 
obsahovat nástiny projektů zásadních pro rozvoj kraje (např. dálnice atd.). Je třeba větší 
konkrétnosti. Dále chybí hodnocení důležitosti jednotlivých opatření – může se pak dát 
přednost projektům, které nejsou tak důležité – souvisí s tím dostupnost zdrojů, hrozí, že se 
bude rozhodovat  pouze dle dostupnosti dotačních titulů. 

Dále PR LK je dělán pouze ze shora. Chybí průzkum veřejného mínění. Vize kraje: „kvalitní 
život obyvatel“ – co to je „kvalitní život“? Měli se dotázat obyvatelé / občané.

Zajištění zdravého prostředí. Můžeme definovat „zdravé prostředí“ alespoň dodržováním 
legislativních limitů. Vliv dopravy na život v LK je největší problém v kraji – není to 
dostatečně zdůrazněno v PR LK. Doprava by měla být řešena ve zvláštní kapitole a věnovat ji 
více pozornosti – hluk, ovzduší, zranění a mrtví. Opatření „Zkvalitnění veřejné správy“ –
doplnit „a zeštíhlení“.

Reakce LK (Mgr. Otta):  KÚ je si vědom, že chybí prioritizace opatření – již v rámci tvorby 
Strategie byla snaha o prioritizaci, ale nepodařilo se prosadit ani v PR LK – zpracovatelé 
budou dále usilovat o začlenění naznačení důležitost jednotlivých opatření, nicméně toto je 
věcí politického rozhodnutí a jednání se samosprávou kraje.

K dalšímu, (Mgr. Otta): PR LK „mimo lidi“ – PR LK byl projednáván na všech obcích 
s rozšířenou působností. Program „Partnerství pro Liberecký kraj“ – komunikace se všemi, 
podrobné místní komunikační plány – bylo využito při přípravě PR LK. Dále existuje 
databáze projektů (cca 2.000) – výjimečné v rámci ČR. Informací o tom, co území potřebuje, 
bylo pro zpracování PR LK dostatek, podkladových dokumentů byl dostatek, byli zapojeni 
partneři – prostor pro seznámení s dokumentem byl značný.

Dále (Mgr. Otta): Ad ministudie v rámci PR LK - toto není účel dokumentu, PR LK by neměl 
směřovat ke zpracování navazujících studií v rámci PR LK. Naopak smyslem bylo upozornit, 
že je potřeba něco řešit, aby se to řešilo v rámci resortních koncepcí. 

Reakce p. Hudce: Je to příliš abstraktní, chybí alespoň několik řádek (20 stran) konkretizace. 
Není problém si zadat průzkum veřejného mínění. 

Reaguje Dr. Vargová: Dotazníkové akce probíhaly. PR LK navazuje na SR LK a SUR LK –
při zpracování těchto dokumentů probíhalo dotazníkové šetření (na ulici, do schránek). 
Podklady byly, ale nejsou v plném rozsahu uvedeny v PRLK, ale byly využity. 

Další příspěvek přednesl Ing. Svejkovský, Povodí Ohře. Písemné připomínky byly již předem 
zaslány Mgr. Musilovi a KÚ LK. V PR LK není vazba na plánování v oblasti vod. Plán 
hlavních povodí ČR a pracuje se na Plánu oblasti povodí Ohře a Plánu oblasti povodí horního 



Labe – na obou plánech KÚ spolupracuje, je škoda, že tyto materiály nebyly alespoň 
zmíněny.

Dále poznamenává, že při posuzování opatření by se měl brát ohled i na člověka, nejen na 
kytky a brouky. V PR LK není dostatečně zmíněna protipovodňová ochrana – měla by být 
více konkretizována.

Dále. V PR LK je seznam ministerstev a dotačních programů – u MZe je pouze odkaz na web, 
je potřeba tam dát i konkrétní dotační programy. 

Za KÚ LK Reaguje Dr. Vargová: POP Ohře a POP Horního a Středního Labe – jsou 
rozpracovány, není konečná verze – proto tam není citace těchto dokumentů. V seznamu 
literatury bude uveden PHP ČR. Zastupitelstvo LK schválilo v roce 2006  Koncepci ochrany 
před povodněmi Libereckého kraje. Je k dispozici na Odboru rozvoje venkova, zemědělství a 
životního prostředí  KÚLK. Zde je z hlediska kraje tato problematika řešena detailně. 

Doplňuje Mgr.Otta: Účelem PR LK je říci, že je potřeba řešit protipovodňovou ochranu –
resortní koncepce už to musí rozpracovat dále. Následné resortní koncepce by měly být 
v souladu s PR LK. 

S připomínkou vystoupil Dr. Valenta, KHS. V opatření E4: koncepční řízení rozvoje: doplnit 
aktivitu k plnění usnesení Rady kraje – povinnost zpracovávat hodnocení vlivů na zdraví a 
souladu se zdravotní politikou LK u všech strategických dokumentů. Promítá se to u ostatních 
opatřeních v opatření E4 toto chybí. 

Reaguje Mgr. Otta: Na str. 112 PR LK – stávající verze PR LK je tento požadavek 
zapracován. Není třeba doplňovat. Dr. Valenta souhlasí.

Dále vystoupil p. Kunetka, zastupitel města Turnova. Konstatuje, že o projednáních s 
veřejností se dozvídá až z tisku. Vznáší dotaz, kam je možné zasílat připomínky. – Na odbor 
KÚ LK. Dále, problémy by měly být řešeny konkrétně a měly by reflektovat podněty ze zdola 
– od občanů. Problematika výstavby obchodního centra v Turnově – investor se zaštiťuje 
potvrzením kraje o souladu záměru s prioritami kraje. Nyní EIA řešena prostřednictvím 
výjimky, rozdělením záměru na menší části. Kraj dal doporučení bez znalosti místních 
podmínek v Turnově. Informace se nedostává k lidem – na průběžném setkání bylo málo lidí. 
Připomínky budou podány písemně.

Reaguje Mgr. Otta: o setkáních s veřejností byly podány informace - na web LK, minulý
týden v novinách, Sdružení obcí LK, asociaci NNO atd. – byly využity mnohé informační
kanály. Obcím a NNO bylo ponecháno na zváženou, zda a jakým způsobem předávají 
informace dál. Ohledně obchodního centra – PR LK nemůže ovlivnit. O stanovisko byl odbor 
požádán – z hlediska vyjádření zda je záměr v souladu s PR LK. Nehodnotí konkrétní případ, 
ale pouze soulad. Kraj nemá páku jak ovlivnit vývoj v Turnově. 

Reaguje p. Kunetka: Stavební úřad i Odbor rozvoje města Turnov argumentují vyjádřením
Kraje a nechtějí posuzovat (EIA). Jakým způsobem se bude kraj vyjadřovat k akci „Čistá 
Jizera“ – v údolí se bude stavět komunikace, je to nesmysl. 

ReagujeMgr. Otta: Jde o velmi zajímavý případ, pokud na základě vyjádření odboru KÚ LK
byla dána výjimka v rámci stavebního řízení. Toto by nemělo být možné. Bude případně třeba
upravit znění vyjádření, tak, aby se podobné praxi napříště předešlo. 

Mgr. Otta požádal p. Kunetku o zaslání podkladů k tomuto případu.



P. Kunetka dále nastolil téma restitucí pozemkových majetků šlechty. Upozornil na možné 
problémy významných změn majetkové držby a rizika žalob na odškodnění.

Dalším diskutujícím byl Mgr. Aleš Hoření. Upozornil, že na str. 20 Strategie rozvoje LK je
výčet hodnot území s konstatováním, že na území LK není žádná památka UNESCO – Český 
ráj je ale Geoparkem UNESCO. Tato skutečnost může mít vztah k plánování cestovního 
ruchu a rovněž dopravy – s ohledem na problematiku silnice R35.

Reaguje Mrg. Otta: pravděpodobně se to týká SR LK, je to evidentně špatně – pokusíme se 
najít řešení, jak dále – do SR LK již to nepůjde, snad pouze jako opravný list. PR LK nemá 
vlastní popisnou část, kde by se toto zmiňovalo. 

Dále vystoupil opět p. Zdeněk Joukl , Desná s konstatováním, že nejen ekonomika, ale i 
duchovní rozměr je důležitý pro občany – bylo by dobré zařadit více do PR LK.

Reaguje Mgr. Otta: Je to těžce uchopitelné, v PR LK jsou mj. zmiňovány tradice, spolky atd. 
Vychází z principů udržitelného rozvoje, tzn., že je snaha zohlednit tuto dimenzi v pilíři
sociálním. Pokud dáte konkrétní návrh, prosíme o jeho písemnou formulaci, pokusíme se ho 
zohlednit.

Doplňuje Dr. Vargová: Opatření B4 –  „Podpora kulturních a sportovních zařízení a 
zájmových činností obyvatel“ naplňuje „duchovní“ rozměr (sounáležitost obyvatel s regionem 
atd.).

V 16:20 nejsou další příspěvky, Mgr. Otta uzavírá diskusi opakováním žádosti o případné 
další připomínky v písemné podobě. Na webu KÚ LK bude zveřejněno vypořádání
připomínek, poděkování účastníkům, ukončení VP.


