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Připomínky v průběhu zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 
 
Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 E 

Vyskytuje se problém pro obce se získáváním statistických dat. Obce poskytují data, 
ale po jejich zpracování k nim nemají přístup. Bylo by proto vhodné zohlednit 
v dokumentu přístup obcí ke statistickým datům. 

Předběžně domluveno s ČSÚ – Krajská správa Liberec – 
že na webových stránkách zveřejní přehled sledovaných 
jevů v rámci Městské a obecní statistiky včetně možnosti 
přístupu k nim. 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 E V opatření E.2 je podpora zpracování strategických dokumentů měst, pro venkovské 

obce toto chybí. 
Podpora zpracování strategických dokumentů 
venkovských obcí je uvedena jako aktivita v opatření E.3. 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 A 

Je nutné podporovat regionální ekonomiku, aby co se v regionu vyprodukuje, v něm šlo 
také realizovat (například v zemědělství přísné hygienické normy při přímém prodeji 
výrobků z farem). 

Stanovisko Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj: 
Obecná hygienická pravidla k zajištění bezpečnosti 
potravin od prvovýroby až po uvedení na trh jsou v rámci 
EU stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. 852/2004/ES, o hygieně potravin. V článku 1 odst. 2. 
písm. c) je uvedeno, že na případy, kdy výrobce přímo 
dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby 
konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, 
který je přímo dodává konečnému spotřebiteli, se toto 
nařízení nevztahuje, ale členské státy si pravidla pro 
tento prodej stanoví v rámci vnitrostátních právních 
předpisů. Možnost prodeje živé drůbeže a králíků 
z vlastního chovu, čerstvého drůbežího masa, čerstvého 
králičího masa a vajec pocházejících z vlastního 
hospodářství a medu je stanovena v zákoně č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a to konkrétně v § 20 odst. 5.. V odst. 8 téhož 
paragrafu je uvedeno, že prováděcí právní předpis 
stanoví podrobnější pravidla pro přímé dodávání malých 
množství konečnému spotřebiteli nebo do místní 
maloobchodní prodejny. S výše uvedeným počítá i 
novela veterinárního zákona, která je v současné době 
ve schvalovacím řízení. Prováděcí předpis zatím bohužel 
nemáme k dispozici.  
Předpokládáme, že po schválení novely veterinárního 
zákona a prováděcích předpisů, pokud nedojde k nějaké 
změně, nebude již nic bránit tomu, aby prvovýrobci, při 
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dodržení stanovených podmínek, prováděli přímý prodej 
ze své farmy. Dnes v této věci nemáme zcela jasno. 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 Rozvojové osy Mezi rozvojové osy není zahrnuta osa Turnov – Lomnice. 

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 PRLK Pro některá opatření nebude možné nalézt finanční podporu. 

U každého opatření je uvedena vazba na operační 
programy EU a národní finanční zdroje, dále je uvedena 
samostatná kapitola Finanční zdroje, kde lze možnosti 
finanční podpory dohledat. 

Veřejné projednání – ORP 
Semily, 3.5. 2007 A Výslovně chybí uvedena podpora živnostenského podnikání, uvedení podpory malého 

a středního podnikání není v některých případech dostatečné. Doplněno do A.1. 

Veřejné projednání – ORP 
Jilemnice, 3.5. 2007 Rozvojové osy Rozvojová osa přes Rokytnici nad Jizerou končící v Jilemnici by měla být prodloužena 

dále směrem na Jičín. 
Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

Veřejné projednání – ORP 
Jilemnice, 3.5. 2007 A.6 Proč je zmiňován rozvoj cestovního ruchu jako udržitelný, když u jiných opatření 

(například rozvoj podnikání) zmiňován jako udržitelný není? 

Termín „udržitelný cestovní ruch“ znamená takový 
cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, 
kulturní a sociální prostředí. U tohoto opatření je úmyslně 
zdůrazněn z toho důvodu, že v případě cestovního ruchu 
je jeho  „udržitelnost“ obtížně zajišťována. 

Veřejné projednání – ORP 
Frýdlant, 10.5. 2007 B.6 Chybí podpora i jiné bytové výstavby než jen panelových bytových domů. Není podpora 

družstevních bytů nebo bytů fyzických osob, uvedena je pouze podpora obecních bytů. 

V daném opatření jde o podporu „revitalizace a 
humanizace sídlišť“, nikoliv výstavby panelových sídlišť. 
Pokud bude mít KÚ prostředky na podporu bydlení, bude 
mít zájem z těchto veřejných prostředků podporovat 
obecní byty včetně podporovaného bydlení, nikoliv 
bydlení družstevní a fyzických osob. 

Veřejné projednání – ORP 
Liberec, 10.5. 2007 Indikátory Bylo by vhodné zařadit mezi indikátory také indikátory udržitelného rozvoje. Doplněny povinné i doporučené ECI. 

Veřejné projednání – ORP 
Železný Brod, 11.5. 2007 B.1 Chybí podpora umělecko-průmyslových škol, které jsou specifikem Libereckého kraje, 

především v malých městech. Doplněno do B.1a. – B.1a.8 

Veřejné projednání – ORP 
Železný Brod, 11.5. 2007 B Chybí podpora dostupnosti pracovních příležitostí a vzdělávání ve sklářství a jeho 

podpora v médiích. 

Podpora vzdělávání ve sklářství je zahrnuta v podpoře 
umělecko-průmyslového školství v B.1a. Podpora 
dostupnosti pracovních příležitostí ve sklářství je řešena 
komplexem opatření v A.1, A.2, A.4, A.5, B.1a, B.1b, 
B.1c, B.2. Do A.1 doplněna aktivita: Podpora publicity 
problematiky podnikatelského prostředí, zejména ve 
vztahu k  MSP, tradičním oborům zpracovatelského 
průmyslu, řemeslům. 

Veřejné projednání – ORP PRLK Obce mají problém s předfinancováním projektů, chybí podpora od kraje. KÚ zajišťuje realizaci projektů nadregionálního významu, 
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Železný Brod, 11.5. 2007 je také závislý na rozpočtových pravidlech určení daní a 
nemá dostatek prostředků na předfinancování jiných než 
projektů KÚ a jeho příspěvkových organizací. 

Veřejné projednání – ORP 
Turnov, 11.5. 2007 PRLK Chybí podpora na základní spolufinancování a předfinancování projektů. 

KÚ zajišťuje realizaci projektů nadregionálního významu, 
je také závislý na rozpočtových pravidlech určení daní a 
nemá dostatek prostředků na předfinancování jiných než 
projektů KÚ a jeho příspěvkových organizací. 

Veřejné projednání – ORP 
Turnov, 11.5. 2007 PRLK Chybí finanční podpora pořizování stavební projektové dokumentace, bez které nelze 

podávat projekty. 
Program rozvoje kraje neřeší stavební projektovou 
dokumentaci.  

Veřejné projednání – ORP 
Jablonec n.N., 11.5. 2007 

Finanční 
zdroje Návrh - udělat finanční alokace na jednotlivá opatření v % Kč 

Neakceptováno – nejsou známy výše všech finančních 
zdroje na celé období 2007-2013 (státní + krajský 
rozpočet); přesné údaje lze uvádět v akčních plánech 
vždy pro daný rok.  

Veřejné projednání – ORP 
Jablonec n.N., 11.5. 2007 PRLK Upozornění a návrh, aby se změna podmínek pro předkladatele projektu během jedné 

výzvy neměnila Konstatování.  

Veřejné projednání – ORP 
Jablonec n.N., 11.5. 2007 PRLK Žádost o větší informovanost a propagaci PPP projektů např. formou semináře V rámci projektu Partnerství je v současné době 

Krajským úřadem připravován seminář na toto téma. 

Veřejné projednání – ORP 
Jablonec n.N., 11.5. 2007 

Rozvojové osy 
a oblasti Návrh - problematiku rozvojových os a oblastí v PRLK neřešit 

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

Hospodářská komora 
Jablonec n. N. 

Finanční 
zdroje 

Upozornění, že v novém OP Podnikání a inovace v programu Rozvoj – budou moci 
čerpat v rámci LK malí a střední podnikatelé pouze z „regionů se soustředěnou 
podporou státu“, což v rámci LK jsou ORP Frýdlantsko a území bývalého vojenského 
prostoru Ralsko. 

Konstatování stavu, OHRR KÚ LK si je vědom této 
skutečnosti. 

Svaz výrobců bižuterie 
Jablonec n.N. 

Opatření 
PRLK 

Návrh zařadit mezi aktivity PRLK: Podpora rozvoje tradičního sklářského a bižuterního 
průmyslu, zaměstnanost v tomto průmyslu a příslušné odborné školství. 

Viz vypořádání připomínky z veřejného projednání v 
ORP Železný Brod. 

Veřejné projednání – ORP 
N.Bor., 10.5. 2007 

Opatření 
PRLK Doplnit aktivitu, která bude řešit místní komunikace, místní mosty 

V PRLK je navržena aktivita C.1.10 řešící podporu a 
rekonstrukci místních komunikací. Mosty lze řešit v rámci 
aktivity C.1.1 obsahující zlepšování stavu dopravní 
infrastruktury. 

Veřejné projednání – ORP 
N.Bor., 10.5. 2007 Opatření D Není tam zbytečně moc aktivit podporující environmentální výchovu? Tyto aktivity jsou potřebné.  

Veřejné projednání – ORP 
N.Bor., 10.5. 2007 

Rozvojové osy 
a oblasti 

Doplnit mezi osy nadregionálního významu mezikrajské osy: 
Liberec – Ústí n.L., Liberec – Hradec Králové, Liberec – Č.Lípa-M. Boleslav 

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

Veřejné projednání – ORP 
Č. Lípa, 10.5. 2007 

Rozvojové osy 
a oblasti 

Doplnit rozvojovou osu Č:Lípa – Stružnice – Žandov – Ústí n.L. (významný směr 
kamiónové dopravy, železniční, …) 

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 
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Veřejné projednání – ORP 
Č. Lípa, 10.5. 2007 

Rozvojové osy 
a oblasti Jak je řešeno napojení Stráž p.Ralskem?  

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

Veřejné projednání – ORP 
Č. Lípa, 10.5. 2007 PRLK 

Jak je řešeno v PRLK letiště v Ralsku a jeho využití? Bez dořešení majetkových vztahů 
v území bývalých vojenských prostorů to nepůjde, z tohoto důvodu doporučení na 
doplnění aktivity: Vyřešení majetkových vztahů v území bývalého vojenského prostoru 
Ralsko 

Na jednání 28.5.07 Libereckého kraje a zástupců MF 
ČR, MŽP ČR a MMR ČR  bylo potvrzeno převedení 
pozemků bývalého výcvikového vojenského prostoru 
Ralsko od státu na Liberecký kraj. Z tohoto důvodu není 
nutné aktivitu doplňovat.  

ORVZŽP KÚLK D 3.1.2 Doplnit aktivitu  …invazních druhů rostlin a živočichů V textu doplněno. 

ORVZŽP KÚLK D.3b 
Ekologická stabilita, tj. podíl rozlohy pozitivně využívaných (TTP, lesní půda, vodní 
plochy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady) a negativně využívaných (orná půda, 
zastavěné plochy, ostatní plochy) ploch (desetinné číslo). 

V textu upraveno. 

ORVZŽP KÚLK D.2b Doplnit za slovem ….nezbývá….slovo „než“, jinak sdělení nemá logiku 
 
 
V textu upraveno.  

ORVZŽP KÚLK Indikátory Indikátor produkce odpadů ze zemědělství, myslivosti, lesnictví, těžby dřeva a 
souvisejících činností (t/rok) – KÚ nemá verifikovaný zdroj dat pro krajskou produkci 

Indikátor je každoročně sledován ČSÚ ve Statistické 
ročence Libereckého kraje. 

ORVZŽP KÚLK Indikátory 
Indikátor podíl odpadů využitých na recyklaci, regeneraci a kompostování na celkové 
produkci odpadů (%) bude vždy zatížen chybou, protože dle evidence odpadů zjistíme 
absolutní množství takto zpracovaných odpadů, bude v něm však zahrnuta i produkce 
těchto odpadů z jiných krajů ČR – tak že vyjádření podílu bude zkresleno 

Konstatování.  

ORVZŽP KÚLK Indikátory Indikátor podíl skládkovaného /druhotně využitého odpadu z celkového množství 
odpadu v LK vyprodukovaného – bude zatížen stejnou chybou jako indikátor viz. výše Konstatování. 

ORVZŽP KÚLK C.3 Indikátor podíl energie vyrobené z obnovitelných a dalších ekologicky šetrných zdrojů 
energie na celkové výrobě energie – odbor KÚ LK nemá k němu datové zdroje Indikátor je doporučen ke sledování. 

OKPPCR KÚLK SWOT - silné 
stránky 

Návrh na úpravu textu - příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch (vhodné přírodní 
a kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, sportu, lázeňství a rekreace, velké 
množství nemovitých kulturních památek) 

V textu opraveno. 

OKPPCR KÚLK SWOT - slabé 
stránky 

Návrh na úpravu textu - absence destinačního managementu pro rozvoj cest. ruchu na 
jednotlivých některých organizačních úrovních kraje (kraj, region, oblast, podoblast) V textu opraveno. 

OKPPCR KÚLK SWOT - slabé 
stránky Doplnit novou odrážku – nízké využití ubytovacích kapacit V textu doplněno. 

OKPPCR KÚLK SWOT -
příležitosti 

Upravit znění textu - certifikace ubytovatelů z hlediska kvality poskytovaných služeb 
(například ECEAT pro ekoagroturistiku apod.) V textu upraveno. 

OKPPCR KÚLK SWOT - 
ohrožení 

Upravit znění textu - nedostatek kapitálu pro další rozvoj cestovního ruchu, 
infrastruktury V textu upraveno. 

OKPPCR KÚLK A.6.2.8 Úprava znění aktivity A 6.2.8. Vytvoření systému systém monitorování a vyhodnocování 
návštěvnosti LK, nabídky a poptávky V textu upraveno. 
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OKPPCR KÚLK A.6.3 Popis dílčího opatření nahradit novým textem zaslaným v rámci interního zpracování 
dokumentu.  V textu upraveno. 

MěÚ Jilemnice E.1.1 

Je uvedeno, že v LK je 12 MAS. Většina MAS bude mít v tomto roce existenčních 
problémy z důvodu absence finančních prostředků. Prostředky z LEADRU se budou 
moci čerpat nejspíš až v příštím roce, k překlenutí tohoto „prázdného“ období by měl 
pomoci kraj. Proto doporučuji do aktivit zahrnout také „Podpora MAS během 
přechodného období do vyhlášení prvních výzev“. 

ROP NUTS II SV finančně podporuje zavádění MA21 jak 
pro města, tak pro obce. První výzvy se předpokládají 
koncem r. 2007. Výzvy z PRV  ve III. Q.2007. Tento 
PRLK se předpokládá, že bude schválen ve III.Q. 2007, 
tzn. že finanční prodleva zde nehrozí.  

MěÚ Jilemnice E.1.2.3 Podpora spolupráce - chybí zde podpora spolupráce mezi jednotlivými municipalitami 
Neakceptováno - v textu sice není použito slovo 
municipality, ale tato spolupráce je ošetřena pojmem: 
spolupráce veřejné správy.   

MěÚ Jilemnice E.3 

Udržitelný rozvoj není záležitostí pouze venkova, ale také města. Obsáhle popsané 
aktivity, které se z velké části týkají také městských oblastí – např. územně plánovací 
dokumentace, strategie, volnočasová zařízení, ochrana před povodněmi, podpora 
obnovitelných zdrojů energie, kvalitní infrastruktura, údržba veřejné zeleně a další. 
Není zde zmíněna každoroční soutěž Vesnice roku a způsob jakým přispívá 
k udržitelnému rozvoji. 

V textu upraveno, připomínku o tom, jak soutěž Vesnice 
roku přispívá k udržitelnému rozvoji, nepovažujeme za 
nutné rozebírat. 

MěÚ Jilemnice E.6 
Do NSZM byla přijata i Jilemnice (členství již od r. 2002), přijetí do NSZM je uvedeno 
pouze u Desné, Lomnice, Křižan, České Lípy a mikroregionu Podralsko. Do aktivit 
navrhuji přidat „Podpora municipalit, mikroregionu….uplatňujících principy MA21 a 
zavádějících moderní metody řízení (CAF, benchmarking…)“. 

V textu byla Jilemnice doplněna do výčtu členů NSZM. 
V aktivitě E.6.1 je již podpora MA21v municipalitách LK 
obsažena.  

MěÚ Jilemnice Rozvojové osy  

Tímto schématem nepřímo ukazujete investorům, na které oblasti se mají zaměřit. 
Vznikl tím trojúhelník, který je silný a ostatní oblasti nemají možnost mu tímto 
konkurovat. Pokud ukážete investorům toto schéma, kam půjde? Do trojúhelníku, proč 
by měl být v oblasti, která je slabá. Rozvojové osy a oblasti – bylo by vhodné sjednotit 
metodiku pro celou oblast ČR. 
Doporučujeme rozšířit regionální osu II. řádu Polsko – Harrachov – Jilemnice – Vrchlabí 
o řád Jilemnice – Studenec – Nová Paka - Jičín (která souvisle pokračuje do 
Královéhradeckého kraje). 

Kapitola týkající se rozvojových os a oblastí byla 
z dokumentu vypuštěna, problematika bude řešena 
v rámci zpracování Zásad územního rozvoje LK. 

MěÚ Jilemnice Hospodářsky 
slabé oblasti 

Rozpor mezi grafickou a tabulkovou částí. Geografická neznalost – např. Jestřabí 
v Krkonoších patří do Krkonoš ne Podkrkonoší, Velké Hamry = Krkonoše?? 

Jedná se o kapitolu vymezující hospodářsky slabé 
oblasti, nejedná se o rajonizaci cestovního ruchu. Názvy 
jednotlivých nově vymezených oblastí byly určeny podle 
lokalizace celého daného území a nejsou totožné 
s názvy jednotlivých oblastí a regionů cestovního ruchu. 

MěÚ Jilemnice SWOT  
Chybí logická provázanost v jednotlivých oblastech např. slabé stránky – silné zaměření 
na automobilový průmysl a zároveň ohrožení – jednostranné zaměření klíčových 
ekonomických subjektů na vybrané odvětví (automobilový průmysl) 

Akceptováno, změněno v oddílu Ohrožení: vypuštěno: 
Jednostranné zaměření klíčových ekonomických 
subjektů na vybraná odvětví. Jako hrozba jsou chápány 
strukturální problémy v klíčových průmyslových 
odvětvích.  
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MěÚ Jilemnice SWOT  Nepřesně definované pojmy, co si máme představit pod termíny: uvádění půdy do klidu 
a rozvíjející sektor strategických služeb? 

Pojem strategických služeb je vysvětlen v popisu výchozí 
situace rozvojového opatření A 5. 
„Uvádění půdy do klidu“ – zemědělská půda není po 
určitou dobu intenzivně zemědělsky využívána.  

MěÚ Jilemnice SWOT  Oblast ekonomického potenciálu – jmenujete např. výstavba na zelené louce, proč 
v ekonomickém potenciálu? 

V prioritní ose A. Ekonomický potenciál je jev Preference 
investičních záměrů „na zelené louce“ zařazen do oddílu 
Ohrožení ve SWOT analýze.  

MěÚ Jilemnice SWOT  Obecní komunikace – používá se pojem místní komunikace. Pokrytí elektrikou – 
v některých částech Krkonoš není plné pokrytí území elektrickou sítí (např. Třídomí). 

Pojem „obecní komunikace“ opraven na „místní 
komunikace“. Formulace „úplné pokrytí“ upravena na 
„vysoký podíl pokrytí“ 

MěÚ Jilemnice SWOT  
Protiřečení – např. silná stránka: nadprůměrné připojení obcí na veřejný vodovod 
v porovnání s průměrem ČR, slabé stránky: nízký podíl obyvatel zapojených na 
veřejnou kanalizaci. Oboje spolu souvisí.  
To samé v oblasti ŽP – třídění odpadů. 

V tomto případě je nutno rozlišovat, zda se jedná o počet 
obcí či podíl obyvatel. Z důvodu členitého terénu v LK je 
často do obce daný druh infrastruktury zaveden, avšak 
nemusí být zaveden do všech částí obce a ke všem 
obyvatelům. To znamená, že ačkoliv spolu může 
vodovod a kanalizace souviset, tak z hlediska porovnání 
podílu obcí s podílem napojených obyvatel může 
docházet k významným rozdílům. 
Ani v  oblasti třídění odpadů se nevyskytuje žádné 
protiřečení – jako silná stránka je kvitován zvyšující se 
podíl vytříděných odpadů v LK, jako slabá stránka je 
kontování, že tyto vytříděné odpady nejsou dostatečně 
zpracovávány coby zdroj druhotných či energetických 
surovin.  

MěÚ Jilemnice PRLK 
Jednotlivé aktivity jsou směřovány na podporu hlavních silných center (Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Česká Lípa), přitom mezi hlavní cíle si LK dal snižování rozdílu 
mezi oblastmi. Jakým způsobem bude směřováno ke snižování rozdílů?  
 

Pro řešení snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi 
kraje byl vytvořen systém vymezování hospodářsky 
slabých oblastí a k nim náležící jeden z finančních zdrojů 
Libereckého kraje – Grantový fond, konkrétně Program 
č.18 na podporu hospodářsky slabých oblastí, ze kterého 
mohou čerpat finanční prostředky pouze obce zařazené 
mezi hospodářsky slabé oblastí. V PRLK se neobjevují 
žádné aktivity výslovně upřednostňující hlavní silná 
centra. 

MěÚ Jilemnice Hospodářsky 
slabé oblasti 

Cca 70 % oblastí LK je pasováno do hospodářsky slabých a hospodářsky 
podprůměrných oblastí. Je toto ta správná vizitka LK? 

Nejedná se o vizitku kraje, ale o území kraje, ve kterém 
chce Liberecký kraj pomáhat rozvoji hospodářsky 
slabším obcím. Zároveň chce kraj co nejširším 
vymezením hospodářsky podprůměrných oblastí zvýšit 
možnosti obcí na čerpání finančních prostředků 
z evropských finančních zdrojů. 
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MěÚ Jilemnice PRLK 

Program byl zveřejněn 2. května a lhůta pro připomínková končí 16. května. Pro 
podrobné seznámení s dokumentem, je tato lhůta velmi krátká!!! Z již připomínkované 
SWOT analýzy je zřejmé, že dokument nebyl vytvářen expertně, ale pouze odbory 
krajského úřadu LK.  
Jako okrajová oblast LK se cítíme dotčení neznalostí území ze strany Vašich 
úředníků!!! 

Termín 16. května byl určen pro připomínky k pracovní 
verzi, tzn. aby byla dána možnost veřejnosti zasáhnout 
do tvorby dokumentu  v již průběhu zpracování. Druhé 
kolo připomínek je možno využít v průběhu zpracování 
SEA dokumentace – hodnocení vlivu na životní prostředí 
a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb. 
Z připomínky není zřejmá oblast neznalosti úředníků 
KÚLK, proto nelze na toto reagovat. 

MěÚ Jilemnice B.5 
Je hlavní prioritou LK prohlášení Ještědu za památku UNESCO???? Do indikátorů 
navrhuje připojit: „Revize památkového fondu“. Kritéria pro výběr projektu: dáváte 
přednost památkám krajského významu, kdo se postará o památky místního 
významu??? 

Zapsání Horského hotelu a televizního vysílače na 
Ještědu na Seznam světového dědictví UNESCO 
skutečně patří mezi priority LK. Hlavním důvodem pro 
rozhodnutí Libereckého kraje je mimořádná 
architektonická hodnota stavby, výjimečně zdařilé 
zapojení do krajiny a unikátnost stavby v rámci dobové 
celosvětové architektonické produkce. Přínos úspěšného 
zápisu se projeví ve zvýšených příjmech z cestovního 
ruchu. Revizi památkového fondu provádí Národní 
památkový ústav v rámci tzv. reidentifikace; tento úkol 
NPÚ dostal od svého zřizovatele, MK ČR. Uvědomujeme 
si význam revize památkového fondu pro výkon státní 
správy, ale přijde nám nadbytečné provádět obdobnou 
činnost, kterou již provádí NPÚ. O kulturní památky se 
vždy musí postarat vlastník. Pouze v odůvodněných 
případech může na jejich obnovu poskytnout příspěvek 
ministerstvo, kraj nebo obec. Kraj samozřejmě bude 
přednostně podporovat takové projekty, které přinesou 
výsledky pokud možno celému kraji. Rozhodně ale nelze 
kraj obviňovat z nedostatečné péče o památky místního 
významu – důkazem může být přehled příspěvků 
poskytnutých krajem na jejich obnovu za dobu trvání 
Libereckého kraje. 

SUPŠ sklářská, Železný 
Brod B 

Doplnit aktivitu -  podpora uměleckoprůmyslových oborů jako specifických oborů 
středoškolského vzdělávání. Důvod - Podpora uměleckoprůmyslových oborů je 
zakotvena v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK. 
V Libereckém kraji jsou tyto obory významně zastoupeny (nabízené sedmi školami), 
navazují na tradici průmyslových odvětví regionu, které je možné dle počtu 
zaměstnanců označit za stěžejní (sklářství, bižuterie).  
Cílem by měla být jednak podpora vzdělávacích programů a projektů pro specifické 
středoškolské obory, ale i podpora zvyšování atraktivity těchto oborů. 

Akceptováno - doplněno do B.1a. 
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Mgr. Čestmír Nekvasil D.1 

Návrh na doplnění indikátoru – podíl emisí hlavních znečisťujících látek ze 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (%). Upozorňuji, že údaje za příslušný 
kalendářní rok, které zpracovává a uveřejňuje ČHMÚ, např. v materiálu uvedený 
indikátor měřitelnosti účinnosti opatření „podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
z celkové rozlohy kraje“ jsou k dispozici až koncem následujícího roku, nejdříve pak 
v listopadu, případně až počátkem měsíce prosince. 

Problematika řešena v rámci indikátoru Celkové emise 
hlavních znečišťujících látek ze zdrojů dle kategorií 
znečišťovatelů ovzduší 

OÚ Příšovice Finanční 
zdroje 

Do PR LK zařadit zvýhodnění podpory malých obcí (do 2000 obyvatel) v dotačních 
titulech (např. 80-90%) 

Liberecký kraj problematiku venkova řeší přímo v rámci 
Grantového fondu – Program obnovy venkova (obce do 
2000 obyvatel), ve kterém jsou malé obce zvýhodňovány 
a z tohoto důvodu nepovažujeme za nutné jejich další 
upřednostňování v dalších dotačních titulech. 

OÚ Příšovice Finanční 
zdroje 

Do  PR LK zařadit bod, ve kterém se kraj zaváže poskytnout všem obcí – ale zejména 
malým – zapůjčení prostředků pro předfinancování projektů a jejich realizace v případě 
čerpání dotačních titulů z fondů EU 

KÚ zajišťuje realizaci projektů  nadregionálního 
významu, je také závislý na rozpočtových pravidlech 
určení daní a nemá dostatek prostředků na 
předfinancování jiných než projektů KÚ a jeho 
příspěvkových organizací. 

Krkonoše – svazek měst a 
obcí A.6.3 

Ve stručném popisu výchozí situace doporučuje doplnit jasné vyjmenování turistických 
regionů na území LK – Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Českolipsko na jejichž 
území působí funkční regionální organizace cestovního ruchu. Zároveň je nutné ověřit, 
zda činnost Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK je krokem zpět.  

V textu doplněny turistické regiony a stručný popis 
výchozí situace přeformulován. 

ORVZŽP KÚLK Kap. Finanční 
zdroje Investiční fond změnit na Fond investic. V textu opraveno. 

OKPPCR KÚLK B.5 Úprava textu opatření B.5. dle zaslané předlohy v rámci interního zpracování 
dokumentu. V textu opraveno. 

Zpracovatel SEA  PR LK 
celkově 

PR LK v navrhované podobě představuje široký, všezahrnující výčet potencionálních 
aktivit a cílů realizovatelných v LK. Nevymezuje úzký okruh prioritních témat či aktivit, 
naopak snaží se o co neširší záběr tak, aby předem nezužoval prostor pro podporu 
žádného potencionálně přínosného projektu. Tento přístup je motivován patrně 
ohledem na požadavek „souladu“ projektů ucházejících se o veřejnou podporu 
s rozvojovým dokumentem kraje (zde PR LK), uplatňovaný jako podmínka pro 
eventuální finanční podporu v řadě dotačních titulů. Z tohoto hlediska je přístup 
zpracovatelů PR LK opodstatněný. Na druhé straně však, tímto přístupem PR LK ztrácí 
některé rysy koncepčního dokumentu, a rezignuje na ambici stanovovat priority a 
určovat směr dalšího rozvoje LK. Kromě velkého množství opatření a aktivit v návrhové 
části je dalším důsledkem uvedeného přístupu i poměrně obecná formulace 
jednotlivých aktivit PR LK.  

V úvodu je doplněno vysvětlení, proč jsou opatření a 
aktivity formulovány obecně. V dokumentu byla také 
doplněna kapitola Kritéria pro výběr projektů, která 
doporučuje kriteria pro zajištění kvality budoucích 
projektů a aktivit . 
 
 

Zpracovatel SEA  
PRLK 
struktura 
dokumentu 

Doporučujeme změny v pořadí jednotlivých hlavních kapitol PR LK. Kapitola 
„Koncepční východiska programu...“ by měla být zařazena bezprostředně za Úvod, její 
stávající umístění téměř na konci dokumentu je nelogické, již samotný název kapitoly 

Kapitoly „Koncepční východiska programu...“ a 
„Rozvojové osy a oblasti“ byly z dokumentu odstraněny 
bez náhrady. Zařazení kapitoly „Hospodářsky slabé 
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„...východiska...“ odkazuje k začátku. Smyslem kapitoly je poskytnou informace 
potřebné ke správnému přístupu k dokumentu.  Rovněž doporučujeme zvážit 
předsunutí kapitol „Rozvojové osy a oblasti Libereckého kraje“ a  „Hospodářsky 
podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje“, jejichž obsah je do určité míry 
analytické povahy, na začátek dokumentu před SWOT analýzu. Specifické připomínky 
k těmto dvěma kapitolám viz dále 

oblasti“ zůstalo beze změn.  

Zpracovatel SEA  SWOT 
analýza 

S,W,O a T jsou převzaty ze schválené Strategie rozvoje LK, nicméně přesto 
doporučujeme zvážit možnost většího přizpůsobení této části dokumentu účelu PR LK, 
který má být transparentním a pochopitelným podkladem mimo jiné i pro zdůvodnění 
alokace finančních prostředků do konkrétních projektů. Stávající SWOT obsahuje velký 
počet bodů působící jako nesourodá tříšť problémů různé závažnosti a charakteru. 
Připomínáme, že obecným účelem SWOT analýz je najít a definovat několik klíčových 
problémů (SWOT je mj. nástroj prioritizace), které se musí přednostně řešit. Opět 
doporučujeme revizi, prioritizaci a agregaci, t.j. pragmatický přístup, který čtenáři 
zdůvodní volbu zvolené strategie a navrhovaných opatření.  
Řada bodů SWOT analýzy je nekonkrétních či obtížně srozumitelných (např. „podpory 
zvyšování morálních hodnot a charakterových vlastností občanů LK“, „zkvalitňování 
života na venkově“, „podpora aktivit vedoucích k likvidaci následků antropogenních 
pohrom (např. teroristických útoků atd.)“ a další.  
Připomínáme rovněž, že obvykle je oddíl O (Příležitosti) ve SWOT analýze chápán 
jakožto výčet vnějších příležitostí, tj. příležitostí existujících mimo přímou kontrolu 
realizátorů koncepce. Tzn. typickou příležitostí může být například existence určitého 
dotačního titulu EU nebo využitelného přírodního potenciálu, nikoliv však „podpora“ 
kraje určitým aktivitám, jak se v SWOT analýze na mnoha místech objevuje (např. 
„podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících látek do horninového 
prostředí“, „podpora aktivit vedoucích k prevenci vzniku průmyslových rizik“, „podpora 
aktivit vedoucích k likvidaci následků antropogenních pohrom (např. teroristických útoků 
atd.)“, „podpora environmentálního managementu (plány péče ZCHÚ atd.)“. Takto 
formulovaná „podpora“ není příležitostí ve smyslu SWOT. Podpora může být nástrojem 
k využití dané příležitosti a případně navrhovaným opatřením. Doporučujeme body 
tohoto typu z oddílů Příležitosti SWOT analýzy přeformulovat, případně zvážit jejich 
vypuštění. 

Pro větší přehlednost SWOT analýzy jsou doplněna čísla 
opatření a aktivit, která řeší jednotlivé slabé a silné 
stránky, příležitosti a hrozby.  
 

Zpracovatel SEA  Rozvojové osy 
a oblasti 

Není jasné, z jakých důvodů je tento návrh vymezení rozvojových os a oblastí součástí 
PR LK. Z pohledu posuzovatele SEA neexistuje žádná vazba mezi touto kapitolou a 
návrhovou částí PR LK. Nic nenaznačuje, že by lokalizace projektů v takto vymezených 
os a oblastí měla nějaký význam pro realizaci či podporu projektů v rámci PR LK. 
Pokud tato vazba existuje, musí být jasně a jednoznačně popsána.  
Je zřejmé, že dokumentem v rámci kterého je možné vymezit rozvojové osy a oblasti na 
této úrovni jsou Zásady územního rozvoje. Případné schválení PR LK s tímto 

Zpracovatel bere na vědomí, kapitola „Rozvojové osy a 
oblasti“ byla odstraněna. 
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vymezením neopodstatněně předjímá výsledky procesu tvorby (včetně vyhodnocení 
vlivů) Zásad územního rozvoje LK a může naopak vzbudit mylný dojem, že v PR LK 
vymezené rozvojové oblasti a osy jsou závazně vymezenými rozvojovými územími 
podle Zásad územního rozvoje. 

Zpracovatel SEA  
Hospodářsky 
podprůměrné 
a slabé oblasti 

PR LK v podstatě neobsahuje vazbu mezi vymezením HSO a návrhovou částí PR LK, 
tzn. neobsahuje vysvětlení zda a jaký význam by lokalizace projektů v takto 
vymezených HSO měla pro realizaci či podporu těchto projektů v rámci PR LK. Pokud 
tato vazba existuje, musí být jasně a jednoznačně popsána. 
Pokud vazba mezi vymezením HSO a návrhovou částí PR LK spočívá ve vyčlenění 
specifických finančních zdrojů pro projekty realizované v HSO (tedy např. že žadatelé 
z HSO budou mít při dodržení identických podmínek a kriterií přístup k některým dalším 
zdrojům podpory/dotačním titulům, které nebudou dostupné projektům mimo HSO), je 
opět třeba tento princip jasně deklarovat a vysvětlit. 

Vysvětlení bylo do textu doplněno.  

Zpracovatel SEA  A.1 

Cíl „minimalizace střetů zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 
prostředí a kulturního dědictví hmotného i nehmotného“ je vzhledem k níže uvedeným 
aktivitám v rámci tohoto opatření příliš ambiciozní. Není zřejmé, která aktivita v opatření 
A.1 povede k ochraně kulturního dědictví Vyjmout z textu opatření A.1 bez náhrady, 
tento cíl by měl být dostatečným způsobem naplněn v rámci dalších opatření PR LK 
(E.4) 

Neakceptováno: Rozvojové opatření A 1. řeší nastavení 
celkového podnikatelského prostředí, ve struktuře 
dokumentu  tedy má své opodstatnění. Cíl „minimalizace 
střetů zájmů …“ považujeme za relevantní a velmi 
důležitý, tento cíl je naplňován aktivitami nejen opatření 
A .1, nýbrž i  ostatních prioritních os, jedná se o 
průřezovou problematiku – např. možný střet zájmů 
v zohlednění  historické a kulturní hodnoty některých 
brownfields.  

Zpracovatel SEA  A.1.15 

A.1.15 Podpora hospodářsky slabých oblastí je příliš široce formulovaná aktivita, není 
zřejmé jaký druh aktivit bude podporován. Je třeba tuto aktivitu formulovat konkrétněji a 
ve vztahu k opatření, pod které spadá, případně ji vyjmout bez náhrady (je natolik 
obecná, že je zbytečné ji uvádět). Podpora HSO je řešena autonomně v příslušné 
kapitole PR LK (viz výše poznámka k příslušné kapitole) 

Záměrem zařazení aktivity „Podpora hospodářsky 
slabých oblastí“  bylo zajištění opory pro vznik 
speciálních programů podpory pro tyto oblasti, speciální 
programy jsou hierarchicky níže než je PRLK 
Nicméně aktivita vypuštěna, výše uvedený účel splní 
aktivita Podpora aktivit vedoucích k odstraňování 
regionálních disparit. 

Zpracovatel SEA  A.1.16 
Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit je příliš široce 
formulovaná aktivita, nevypovídá o tom, jaký druh aktivit bude podporován, vzhledem 
k tomu, že je zařazena do opatření A.1 je třeba tuto aktivitu formulovat konkrétněji a ve 
vztahu k opatření, pod které spadá. 

Neakceptováno – viz předchozí připomínka. 

Zpracovatel SEA  A.1.15 

Doplnit do odst. 3 úvodního textu - Vzhledem k požadavkům rozvoje ekonomiky 
založené na znalostech a informačních technologiích je nezbytné věnovat 
soustředěnou pozornost přípravě lidských zdrojů (podmínkou je podle Lisabonského 
procesu zdravá populace), přijmout za svůj koncept celoživotního učení a posilovat 
sklon k podnikavosti jako přirozené i záměrně rozvíjené vlastnosti a schopnosti člověka. 

Do textu doplněno. 
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Zpracovatel SEA  A.1.15 
Doplnit formulaci cíle - minimalizace střetů zájmů mezi hospodářskými aktivitami a 
ochranou životního prostředí a veřejného zdraví kulturního dědictví hmotného i 
nehmotného  

Do textu doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.1.15 Zařadit aktivitu: A.1.27. Zavedení a podpora služeb v ochraně veřejného zdraví  Doplněno do Opatření A 5. 

Zpracovatel SEA  A.1.15 Doplnit kriteria pro výběr projektů: Zajištění odpovídající ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví, Soulad se ZP LK 

Kritéria pro výběr projektů byla z jednotlivých opatření 
odstraněna a jsou řešena v rámci samostatné kapitoly. 

Zpracovatel SEA  A.2 
Zvýšení povodňové ochrany…není zcela zřejmé v rámci kterých aktivit daného bude 
tento cíl naplňován. 
Doporučujeme buď aktivitu doplnit, nebo tento cíl neuvádět. Nahradit temín povodňová 
ochrana, který se v běžné praxi nepoužívá – zvýšení protipovodňové ochrany 

Problematika povodní je řešena v několika opatřeních: 
A.3.9. Podpora aktivit zvyšujících retenční schopnost 
krajiny, B.7.6. Podpora aktivit zajišťujících prevenci a 
ochranu obyvatel před živelnými pohromami, D.3b.3 
Realizace opatření vedoucí k záchytu vody v krajině 
(retenční nádrže, poldry, protipovodňová opatření). 

Zpracovatel SEA  A.2 Doplnit formulaci cíle - posílení výzkumu a vývoje jako zdroje inovací ke zlepšení kvality 
života a zdraví 

Akceptováno, doplněno, konečná formulace cíle: posílit 
výzkum a vývoj jako zdroj inovací a posílit povědomí o 
jejich prospěšnosti pro zlepšení kvality života a zdraví 

Zpracovatel SEA  A.2 Doplnit formulaci aktivity - A.2.5 Podpora spolupráce institucí vzdělávání, zdravotnictví, 
vědy a výzkumu a podnikatelské sféry Akceptováno, doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit cíl: zlepšení kvality povrchových vod pro přírodní koupaliště a vod v koupacích 
oblastech  Doplněno do cílů A.3. 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit cíl: snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním 
vody a půda látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími Doplněno do cílů A.3. 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit formulaci aktivity – A.3.1 Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí Doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.3 
Doplnit formulaci aktivity - A 3.8 Podpora revitalizace toků a vodních ploch např. v rámci 
pozemkových úprav, podpora rekreačního využití vodních ploch s odpovídající kvalitou 
vody  

 
Doplněno.  
 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit aktivitu: A.3.10  Zvýšit nabídku a dosažitelnost biologicky hodnotných, 
hygienicky a zdravotně nezávadných potravin  Doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit indikátor - počet vydaných zákazů koupání v koupacích oblastech a přírodních 
koupalištích v dané sezóně  

Neakceptováno, navržený indikátor nemá přímý vztah 
k aktivitám v daném opatření. 

Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit indikátor - počet podnikajících subjektů v oblasti zdravé výživy Neakceptováno, neexistuje zdroj spolehlivých dat. 
Zpracovatel SEA  A.3 Doplnit subjekt vhodný pro spolupráci: Krajská hygienická stanice Liberec Doplněno. 
Zpracovatel SEA  A.4 Doplnit aktivitu: Podporovat používání nejlepších dostupných technik (BAT) v průmyslu Akceptováno, doplněno. 
Zpracovatel SEA  A.4 Doplnit aktivitu: Podporovat využívání recyklovaných materiálů v průmyslu Akceptováno, doplněno. 
Zpracovatel SEA  A.4 Doplnit aktivitu: Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu Akceptováno, doplněno. 
Zpracovatel SEA  A.5 Doplnit cíl -  rozvoj ochrany spotřebitele Akceptováno, doplněn cíl: zkvalitnit ochranu spotřebitele. 
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KHS  A.5 Doplnit indikátor – oprávněné stížnosti klamání spotřebitele 

Neakceptováno, oblastí ochrany spotřebitele se zabývá 
Česká obchodní inspekce, zpracovává údaje, stížnosti 
na klamání spotřebitele jsou pouze jeden ze sledovaných 
údajů – pouze klamavá reklama, navrhovaný indikátor 
nemá vypovídací schopnost o celkové šíři problematiky  

Zpracovatel SEA  A.6 Doplnit cíl - udržení a zlepšení životního prostředí a veřejného zdraví souvisejícího s 
cestovním ruchem 

Doplněn cíl: podporovat šetrné formy cestovního ruchu 
s minimálními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Zpracovatel SEA  A.6 
Přeformulovat aktivitu: A 6.1.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace základní a 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (ubytovací zařízení, gastronomická 
zařízení) v oblastech k tomu vhodných (i z hlediska životního prostředí a jeho ochrany), 
včetně jejich kategorizace a certifikace. 

Doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.6 Přeformulovat aktivitu: A 6.1.3 Podpora zpřístupnění turismu osobám s tělesným nebo 
jiným omezením včetně bezbariérovosti ubytovacích a gastronomických zařízení Doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.6 
Přeformulovat aktivitu: A 6.1.4. Podpora turistické dopravní infrastruktury v oblastech 
cestovního ruchu (sezónní turistická doprava, parkování, navigační a informační systém 
pro motorovou dopravu, veřejná a ekologická doprava úschovny, půjčovny) a dopravní 
dostupnosti turistických cílů s vyloučením významných vlivů na životní prostředí. 

Doplněno. 

Zpracovatel SEA  A.6 
Přeformulovat aktivitu: A 6.1.5. Podpora kvality, bezpečnosti (s ohledem na úrazy) a 
vybavenosti sportovně rekreační infrastruktury (pěší turistika, turistická informační 
místa, cykloturistika, lyžování a zimní sporty, vodní aktivity) s vyloučením významných 
vlivů na životní prostředí. 

Doplněna bezpečnost, ohled na úrazy nezdůrazňován, 
bezpečnost je zde pojata všeobecně, tudíž včetně úrazů. 

Zpracovatel SEA  A.6 Přeformulovat aktivitu: A 6.1.8. Podpora péče o přírodní atraktivity a jejich vhodného a 
šetrného využití pro cestovní ruch. Doplněno. 

Zpracovatel SEA  B.1 Doplnit cíl - Vzdělávání v ochraně veřejného zdraví a životního prostředí  Akceptováno, doplněno do B.3a. 

Zpracovatel SEA  B.1 
Doplnit aktivitu - Podpora vzdělávání a osvěty udržitelného rozvoje, bezpečnosti, 
zdravotní a sociální prevence a zdravého životního stylu, v ochraně veřejného zdraví a  
podpory životního prostředí 

Akceptováno, doplněno do B.1a.9. 

KHS  B.1 Doplnit indikátor – počet nově vzniklých programů podporující vzdělávání 

Neakceptováno, je sledován obdobný indikátor 
(vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání), 
je možné vyhodnotit strukturu témat programů,  oblast 
vzdělávání udržitelného rozvoje a posilování 
ekologického povědomí obyvatel řeší též aktivity opatření 
D.4  

KHS  B.1 Doplnit indikátor – počet mezinárodních projektů, do kterých jsou školy zapojeny 
Neakceptováno, není zřejmá vypovídací schopnost 
indikátoru, problematika řešena např. v rámci 
podporovaných aktivit z ESF, je možné vyhodnotit 
strukturu témat podpořených projektů 

Zpracovatel SEA  B.3.1 Doporučujeme zvážit zapracování relevantních poznatků KHS LK do úvodního textu a Neakceptováno, není zřejmé sledované období, po 
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dále, změnit text popisu výchozí situace: 
K nejčastějším příčinám úmrtí patří nemoci oběhové soustavy, novotvary, nemoci 
dýchací soustavy a úmrtí v důsledku vnějších příčin. Významným problémem kraje 
začínají být salmonelózy, které spolu s výskytem planých neštovic překračují 
celorepublikový průměr. Alergie postihují 7,3% obyvatel kraje, což odpovídá průměru 
ČR.   
V Libereckém kraji je vyšší, než je průměr ČR standardizovaná úmrtnost (SDR) celková 
a na novotvary.´a SDR na poranění a otravy u mužů i žen. Střední délka života při 
narození, když narůstá, je v LBK kratší, než je průměr ČR. V LBK je trvale vyšší 
procento pracovní neschopnosti pro nemoc i úrazy, zejména pracovní. Naopak SDR na 
nemoci dýchacích cest je v LBK nižší než průměr ČR, stejně tak hrubá míra úmrtnosti, 
počet živě narozených dětí s vrozenou vadou na deset tis. živě narozených, pčet 
léčených pacientů na alergologii na deset tis. obyvatel a léčených diabetiků na sto tis 
obyvate. Z faktorů ovlivňujících zdravotní stav obyvatel je např. míra nezaměstnanosti v 
LBK nižší, než průměr ČR. (zdroj ÚZIS) 

konzultaci s odborem zdravotnictví a Krajskou 
hygienickou stanicí ponechán původní text bez 
procentuálního vyjádření 

Zpracovatel SEA  B.3.1 Doplnit cíl: Zlepšit ochranu zdraví občanů  Neakceptováno, význam řeší cíl „zlepšit zdravotní stav 
obyvatel LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti ve zdraví“ 

Zpracovatel SEA  B.3.1 Doplnit cíl: Podporovat zdraví v zájmu prosperity a solidarity  Neakceptováno, význam řeší cíl „zlepšit zdravotní stav 
obyvatel LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti ve zdraví“ 

Zpracovatel SEA  B.3.1 Doplnit cíl: Prodloužit období života, kdy je člověk zdráv Neakceptováno, význam řeší cíl „zlepšit zdravotní stav 
obyvatel LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti ve zdraví“ 

Zpracovatel SEA  B.3.1 

Reformulovat cíl - Zajištění jednotlivých cílů schválené Zdravotní politiky LK zejména v 
oblastech: prenatální a perinatální péče, zdravého vývoje dětí a mládeže, péče o 
seniory, duševního zdraví, infekčních onemocnění (zejm. spalničky, záškrt, příušnice, 
zarděnky, hepatitidy, salmonelózy a jiná průjmová onemocnění, tuberkulózy, HIV/AIDS, 
pohlavní choroby)(hepatitidy, salmonelóza a jiná průjmováí onemocnění, tbc, HIV, 
AIDS, pohlavní choroby), neinfekčních onemocnění (zejm. KVO - IM a CMP, nádorová 
onemocnění, diabetes mellitus), poranění v důsledku úrazů a násilí, závislosti na 
alkoholu, drogách a tabáku, řízení v zájmu kvality zdravotnické péče 

Akceptováno, formulace zobecněna: 
„zajistit plnění jednotlivých cílů Zdravotní politiky LK“ 

Zpracovatel SEA  B.3.1 

Nahradit aktivity B.3.1.17 Eliminace výskytu dětské obrny, novorozeneckého tetanu a 
spalniček a B.3.1.18 Snížení výskytu záškrtu, počtu nově zjištěných nosičů Hepatitidy 
B, výskytu příušnic, vrozené syfilis a zarděnkového syndromu aktivitou B 3.1.17 
Pokračovat v programu eliminace dětské obrny, očkování proti spalničkám, záškrtu, 
dávivému kašli, zarděnkám, příušnicím a  dalším  

V textu upravena formulace: 
„Realizace programu eliminace závažných dětských 
infekčních chorob“ 

Zpracovatel SEA  B.3.1 V oddělení Garant a subjekty ke spolupráci přidat - KHS Liberec, Pracovní skupina pro 
realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje V textu doplněno. 

Zpracovatel SEA  B.3.2 Doplnit cíl - podpora zdravému aktivnímu stárnutí  Doplněn cíl „Podporovat procesy aktivního stárnutí“. 
Zpracovatel SEA  B.3.2 Doplnit cíl -zajištění stárnutí obyvatelstva v dobrém zdravotním stavu  Je řešeno v B 3.1. 
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Zpracovatel SEA  B.3.2 Doplnit aktivitu: B.3.2.13 Opatření pro zdravé a aktivní stárnutí Doplněna aktivita Podpora činností aktivního stárnutí. 

Zpracovatel SEA  B.4.2 Doplnit cíl - snížení úrazů při sportu a zájmových činnostech Akceptováno, doplněna formulace Zkvalitnit prevenci 
vzniku úrazů při sportu a zájmových činnostech  

Zpracovatel SEA  B.4.2 Doplnit aktivitu - Podpora prevence úrazů Akceptováno, doplněna formulace Podpora prevence 
vzniku úrazů při sportu a zájmových činnostech  

Zpracovatel SEA  B.4.2 Doplnit aktivitu - Podpora informovanosti ohledně prospěšnosti pohybu pro zdraví 
člověka 

Akceptováno, doplněno do B.3a., v B.4.2. obsaženo 
v aktivitě B.4b.5 Podpora zdravého životního stylu 

Zpracovatel SEA  B.6 Reformulace cíle -zvýšení kvality a bezpečnosti bydlení, vytváření zdravého vnitřního 
prostředí  Doplněno do textu. 

Zpracovatel SEA  B.6 Doplnění cíle - ochrana před hlukem z dopravy a z ostatních zdrojů  Doplněno. 
Zpracovatel SEA  B.6 Doplnit aktivitu - B 6.12 Podpora snižování hluku nadlimitního, rušivého a obtěžujícího  Doplněno. 
Zpracovatel SEA  B.6 Doplnit cílové skupiny – Podnikatelé Doplněno. 
Zpracovatel SEA  B.7 Doplnit cíl - Rychle a koordinovaně reagovat v případě ohrožení zdraví Doplněno. 

Zpracovatel SEA  C.1 Doplnit cíl - zlepšit ochranu před hlukem z dopravy a odstranit staré hlukové zátěže  
Doplněn cíl „Snížit negativní vlivy dopravy na životní 
prostředí a život obyvatel“. Ve spojení „život obyvatel“ je 
obsažena širší problematika, jsou zde zahrnuty i vlivy na 
zdraví obyvatel. 

Zpracovatel SEA  C.1 Přeformulovat aktivitu C.1.12 Podpora aktivity vedoucích ke snížení odstranění zátěže 
hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy 

Formulace aktivity zůstala nezměněna, je obecnější 
povahy než „odstranění“. 

Zpracovatel SEA  C.1 
Doplnit kriteria pro výběr projektů: 
-počet obyvatel žijících v dosahu nadlimitního dopravního hluku  
-počet oprávněných stížností na hluk a vibrace z dopravy 

Kritéria pro výběr projektů byla z jednotlivých opatření 
odstraněna a jsou řešena v rámci samostatné kapitoly. 
Zařazení mezi indikátory není akceptováno z důvodu 
absence zdrojových dat. 

Zpracovatel SEA  C.1 Doplnit mezi subjekty ke spolupráci – KHS Liberec Subjekt pro spolupráci doplněn. 

Zpracovatel SEA  C.2 Přeformulovat aktivitu - C 2.7.  Podpora rozvoje ekonomicky a ekologicky šetrných 
dopravních systémů splňujících požadavky na ochranu před hlukem  

Formulace aktivity zůstala nezměněna, je obecnější 
povahy než „ochrana před hlukem“. 

Zpracovatel SEA  C.2 Doplnit kriterium pro výběr projektů -  splnění požadavků na ochranu před hlukem a 
vibracemi 

Kritéria pro výběr projektů byla z jednotlivých opatření 
odstraněna a jsou řešena v rámci samostatné kapitoly. 

Zpracovatel SEA  C.3 Doplnit cíl - Realizace energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie 
 

Cíl nebyl doplněn, jedná se jinými slovy o formulaci již 
uvedeného cíle „zvýšit využívání energeticky a 
ekologicky šetrných technologií“. 

Zpracovatel SEA  C.3 Přeformulovat aktivitu C 3.1.  Zabezpečení a rozvoj zásobování pitnou vodou včetně 
zlepšení kvality pitné vody  Formulace aktivity upravena. 

Zpracovatel SEA  C.3 Doplnit kriterium - dodržení limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody Kritéria pro výběr projektů byla z jednotlivých opatření 
odstraněna a jsou řešena v rámci samostatné kapitoly. 

Zpracovatel SEA  C.3 Doplnit indikátor - počet vodovodů a jimi zásobených obyvatel s výjimkami z požadavků 
na kvalitu pitné vody 

Pro sledování zásobování pitnou vodou byl vybrán jiný, 
komplexnější indikátor. 
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Zpracovatel SEA  C.3 Doplnit subjekt vhodný pro spolupráci – KHS Liberec Subjekt doplněn. 
Zpracovatel SEA  C.4 Doplnit cíl - zvýšit informovanost o vlivech komunikačních technologií na zdraví člověka Uvedený cíl není obsahem daného opatření. 

Zpracovatel SEA  C.4 Doplnit aktivitu C 4.9. Podpora využití komunikačních technologií v rámci ochrany 
zdraví 

Změněna formulace aktivity 4.1, ponechána obecná 
formulace bez zmiňování konkrétního způsobu 
využívání. 

Zpracovatel SEA  D.1 
Přeformulovat aktivitu: D.1.1 Podpora snižování koncentrací a množství emisí 
znečišťujících látek do ovzduší (zejména CO2, NOX a těkavé organické látky a PM 10 a 
PM 2,5 a PAU dle Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v 
Libereckém kraji) 

V textu upraveno. 

Zpracovatel SEA  D.1 Přeformulovat aktivitu: D.1.2  Snižování koncentrací a množství emisí těžkých kovů 
(zejména kadmia, arzen) a řešení kontaminovaného území  

Neakceptováno – řešení způsobených škod (mezi než 
náleží i sanace a likvidace kontaminací) je věnováno 
opatření D.2b. 

Zpracovatel SEA  D.1 D.1.5 Podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících látek do půdy a 
horninového prostředí. Neakceptováno – půda je součástí horninového prostředí  

Zpracovatel SEA  D.1 
Přeformulovat aktivitu - D.1.6 Podpora stálého snižování celkové produkce všech typů 
odpadu, zejména nebezpečných odpadů, snižování podílu jeho skládkování 
prostřednictvím zvýšení jejich materiálového využití a odpovědného nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

V textu přeformulováno celé znění aktivity: na znění nové  
„ Podpora odpovědného nakládání s vyprodukovanými, 
dále nevyužitelnými odpady“.   

Zpracovatel SEA D.1 Doplnit indikátor: počet oprávněných stížností na hluk V textu doplněno u opatření D.2 
Zpracovatel SEA  D.1 Doplnit indikátory: počet obyvatel zasažených nadměrným hlukem z dopravy V textu je již součástí indikátoru v opatření D.2b.   

Zpracovatel SEA  D.1 Doplnit subjekt vhodný ke spolupráci – KHS Liberec 
Neakceptováno – KHS je schována pod pojmem 
„odborné organizace“. Nelze zde vyjmenovávat všechny 
odborné organizace, které se spolupodílí na naplňování  
a monitorování opatření D.1. 

Zpracovatel SEA  D.2 

Doporučujeme upravit cíl opatření – vyřadit explicitní podporu energetického využívání 
odpadu. Energetické využívání je z hlediska životního prostředí méně výhodné než 
materiálové využití odpadu. Navíc rozvoj energetického využívání odpadů (tzn. zejména 
navyšování kapacit spaloven komunálního odpadu) v mnoha ohledech koliduje s cíli 
týkající se minimalizace vzniku odpadů, třídění a materiálového využití. 

V textu upraveno. 

Zpracovatel SEA  D.2 
Přeformulovat cíl – maximálně zpětně využívat surovinového a energetického 
potenciálu z vyprodukovaných odpadů , tzn. zvyšovat podíl využívaných odpadů a snížit 
množství odpadů ukládaných na skládky 

V textu upraveno. 

Zpracovatel SEA  D.2 
Přeformulovat aktivitu D.2.2.6  Podpora aktivit vedoucích k přípravě, zavádění a 
realizaci maximálního zpětného zejména materiálového využívání odpadů a k úpravě 
nebezpečných odpadů za účelem snížení jejich nebezpečnosti 

V textu upraveno. 

Zpracovatel SEA  D.2 Přeformulovat aktivitu: D.2.3.2 Vytvoření a provozování funkčního systému 
monitorování kvality všech složek životního prostředí a veřejného zdraví po celém V textu upraveno.  
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Zpracovatel SEA  D.2 Doplnit aktivitu: Identifikace zdravotních rizik a hodnocení jejich dopadu na zdravotní 
stav  V textu doplněno v aktivitě D.2c.3. 

Zpracovatel SEA  D.2 Doplnit aktivitu: Snižování expozice obyvatelstva zdravotním rizikům  V textu upraveno.  

Zpracovatel SEA  D.2 
Přeformulovat indikátor - podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy 
kraje (s překračováním imisních limitů a mezí tolerance) v členění dle sledovaných 
polutantů (%) a počet obyvatel v zasažených oblastech 

V textu upraveno.   

Zpracovatel SEA  D.2 Doplnit indikátor: standardizovaná úmrtnost celková, na nádory  Neakceptováno – je součástí opatření B.3. 
Zpracovatel SEA  D.2 Doplnit indikátor: střední délka života při narození Neakceptováno – je součástí opatření B.3. 
Zpracovatel SEA  D.2 Doplnit indikátor: standardizovaná incidence nádorů Neakceptováno – je součástí opatření B.3. 

Zpracovatel SEA  D.4 
Přeformulovat opatření D.4.1 Realizace osvětových a vzdělávacích programů z oblasti 
životního prostředí, udržitelného rozvoje, podpory a ochrany zdraví včetně zdravého 
životního stylu pro děti, mládež a dospělé 

V textu upraveno.  

Zpracovatel SEA  E.2 Doplnit cíl - Ochrana zdravých životních podmínek ve městech V textu upraveno. 
Zpracovatel SEA  E.2 Doplnit aktivitu – Podpora zapojení obcí do Zdravých měst  V textu doplněno u opatření E.6 
Zpracovatel SEA  E.2 Doplnit indikátor – počet obcí zařazených do Národní sítě zdravých měst V textu doplněno u opatření E.6 

Zpracovatel SEA  E.3 Doplnit aktivitu - podpora vzniku a působení neziskového sektoru v sociálních a 
zdravotních službách  

Neakceptováno – obsaženo v opatření B.3a – v aktivitě 
B.3a.27 a v opatření B.3b – v aktivitě B.3b.2 

Zpracovatel SEA  E.3 Doplnit aktivitu - Zavádění integrovaných systémů nakládání s odpady na venkově V textu doplněna aktivita E.3.4. 

Zpracovatel SEA  E.6 
Doplnit aktivitu - Podporovat uplatňování principů environmentálně šetrných veřejných 
zakázek (dle příručky Evropské komise o veřejných zakázkách šetrných k životnímu 
prostředí). 

Upravena aktivita E.6.2.  

KHS B.2 doplnit cíl opatření – podpora zdravého podniku, aktivitu – Podpora dodržování principů 
zdravého podniku a indikátor – počet podniků zapojených do projektů podpory zdraví 

Problematika je řešena v rámci opatření D.2a a A.1. – 
A.1.14 Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a 
environmentálně a sociálně orientovaných systémů 
řízení 

KHS E.4 doplnit aktivitu – Zpracovávání Hodnocení vlivů na zdraví a posuzování souladu se 
Zdravotní politikou Libereckého kraje u všech strategických dokumentů V textu doplněno u opatření E.4d 

 


