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Připomínky k Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 vzešlé z veřejného projednání dle zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů konaného dne 9.8. 2007 v Liberci 
 

Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 

Společnost pro 
trvale udržitelný 
život (STUŽ) Česká 
Lípa, 
PhDr. Miroslav 
Hudec 

SWOT – A. 
Ekonomický 
potenciál - 
Ohrožení 

Nejsme si jisti, zda je ohrožením „rostoucí spotřeba elektrické energie“. Dle nejnovějších informací Energetického 
regulačního úřadu poklesla letošní čistá spotřeba elektrické energie za měsíce leden-červen oproti loňskému 
stejnému období z 30,86 na 29,91 TWh (viz příloha I). Tento trend bude vzhledem k nastupujícím klimatickým 
změnám (teplejší zimy) pravděpodobně pokračovat. Rovněž lze očekávat pokles spotřeby energie na jednotku 
hospodářské produkce, v čemž se budeme jako v dalších ukazatelích přibližovat hospodářsky vyspělejším zemím. 
Zatím je tato spotřeba v průměru výrazně vyšší, a její pokles je životně důležitý již pro udržení konkurenceschopnosti 
ekonomiky. 

Argumentace v textu PRLK ponechána  
Rostoucí spotřeba elektrické energie představuje 
ohrožení, tzn. riziko, v případě, že nedojde 
k poklesu energetické náročnosti výroby, a bude 
pokračovat trend zvyšování energetické 
náročnosti domácností. Eventuální poklesy 
spotřeby v důsledku mírnějších zim budou velmi 
pravděpodobně více než vyváženy růstem 
spotřeby v letním období (klimatizace). V každém 
případě jde však pouze o konstatování rizika 
(Ohrožení), které se nemusí nezbytně naplnit. 

STUŽ Česká Lípa 
SWOT – B. 
Lidské zdroje 
- Ohrožení 

Navrhujeme doplnit:  rostoucí počet sociálně vyloučených a rozšiřování ghet může generovat růst sociálního napětí a 
být zdrojem společenské nestability 

v textu PRLK doplněno do  SWOT analýzy, 
B. Lidské zdroje, ohrožení 

STUŽ Česká Lípa 
SWOT – C. 
Infrastruktura 
- Ohrožení 

Navrhujeme doplnit: převaha investic do silniční infrastruktury na úkor investic do infrastruktury železniční (týká se to 
hlavně regionálních tratí) může vést k dalšímu chátrání železnice, k omezování provozu, uzavírání tratí, k přesunu 
dopravy na přeplněné silnice se všemi z toho vyplývajícími důsledky, k dopravní izolaci zejména venkovských oblastí 

v textu PRLK doplněno do SWOT analýzy,  
C. Infrastruktura, ohrožení 

STUŽ Česká Lípa 
SWOT – D. 
Životní 
prostředí - 
Ohrožení 

Navrhujeme doplnit: rychlé mizení lesů (rozloha se formálně nemění, ale počet stromů stále klesá, jednak kácením, 
jednak v důsledku růstu extrémních výkyvů počasí a následných polomů) i rozptýlené zeleně v krajině, následné 
snižování schopnosti krajiny udržet vláhu, její vysušování, pokles množství, vydatnosti a kvality vodních zdrojů, růst 
následků mimořádných meteorologických jevů, jako jsou přívalové deště a opakující se lokální povodně, odnos orné 
půdy do vodotečí, růst škod na majetku 

v textu PRLK doplněno do SWOT analýzy, 
D. Životní prostředí, ohrožení 

STUŽ Česká Lípa A. Doporučujeme zvážit spojení opatření A.1.12. a A.1.13., aby např. nebyly podporovány materiálně a energeticky sice 
velmi úsporné, avšak životní prostředí výrazně ohrožující technologie. 

Obě opatření jsou chápána v synergii, ovšem pro 
větší srozumitelnost textu znění obou aktivit 
spojena 

STUŽ Česká Lípa A. V indikátorech postrádáme takový, který by měřil úroveň ekologického zatížení  území v důsledku hospodářské 
činnosti a zejména jeho změny v období platnosti  tohoto programu rozvoje. 

Indikátor takové úrovně komplexity je obtížné 
formulovat, respektive jeho vypovídací schopnost 
je často velmi omezená  

STUŽ Česká Lípa A. 
- Do aktivit v bodě A3 navrhujeme doplnit (např. jako bod A.3.12):  „Zvýšení ochrany a rozšiřování rozptýlené zeleně 
v krajině“ Sice  může být implicitně obsažen i v bodu A3.9 (zvýšení retenční schopnosti krajiny), avšak dle našich 
dlouholetých zkušeností v této oblasti by absence samostatného bodu (tedy bez výslovného pojmenování) 
v programu rozvoje mohla vést k podcenění této aktivity v praxi. 

v textu PRLK zohledněno v aktivitě D.3b.3 

STUŽ Česká Lípa A. Indikátor „rozloha lesů…“ dle našeho názoru nemusí dobře postihovat skutečný stav. Důležitější než formální Rozloha lesů vykácených a nově osázených 
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Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 
zařazení pozemku  do kategorie lesa je fakt, zda na daném pozemku les aktuálně opravdu je a v jakém stavu. Zda 
například nejde o vykácenou plochu nebo o plochu čerstvě osázenou, které t.č. fakticky funkci lesa neplní. 
Navrhujeme proto indikátor formulovat např. takto: rozloha lesů v členění na jednotlivé kategorie, z toho rozloha 
vykácených a nově osázených ploch 

ploch se sleduje, ale dlouhodobě se nemění a 
pohybuje se ročně přibližně okolo 1%. Z tohoto 
důvodu indikátor „rozloha lesů …“ ponechán beze 
změny. Domníváme se, že takto navržený 
indikátor nejlépe vypovídá o společenských 
zájmech a využití lesů.  

STUŽ Česká Lípa A. Do  indikátorů účinnosti opatření v bodě A.6 navrhujeme doplnit: počet spojů veřejné dopravy do turistických center a 
rekreačních oblastí, zejména o volných dnech a v sezóně. 

Takováto formulace indikátoru se vztahuje k 
indikaci dopravní dostupnosti. Proto náleží do 
opatření C.2. Jeho sledování v této podobě je 
však nereálné. Přesto v PRLK zaznívá snaha 
monitorovat dostupnost zajímavých lokalit 
cestovního ruchu pomocí hromadné dopravy – viz 
indikátor: počet km výkonů speciálních 
rekreačních forem veřejné dopravy (skibusy, 
cyklobusy, cyklovlaky). 

STUŽ Česká Lípa B. Do dílčích opatření B.1a navrhujeme doplnit aktivitu: podpora vzdělávání dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí 

Oblast podpory vzdělávání dětí a žáků ze 
sociálně znevýhodněného prostředí je 
v navrhovaných aktivitách zastoupena dostatečně 
(viz aktivity 13, 14, 15, 16, 17, 18). Tyto aktivity 
jsou ze strany odboru školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu považovány za podrobnější 
a cílenější než navrhovaná obecná definice. 

STUŽ Česká Lípa B. 

Do indikátorů doplnit : podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí v praktických základních školách, 
s nedokončeným základním vzděláním a bez středního vzdělání 
Zdůvodnění: v současné době je např. v praktických základních  školách větší podíl dětí ze znevýhodněného 
sociálního prostředí, než odpovídá jejich  zastoupení v dětské populaci, a to přesto, že řada z nich  má potřebné 
rozumové předpoklady k absolvování běžné ZŠ. 

Ve vztahu k doplnění indikátoru se v první řadě 
jedná o vazbu na aktivitu, kterou výše 
nedoporučujeme zařadit. V druhé řadě se jedná o 
skutečnost, že daný indikátor nelze z naší strany 
sledovat.  Současně není zřejmé, jak stanovit 
hodnotu uvedeného indikátoru, neboť: 
  podíl žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí v praktických základních školách = (žáci 
ze sociálně znevýhodněného prostředí) / (žáci 
v praktických základních školách) 
(zde údaj nevypovídá o populaci, ale pouze o 
podílech v určitém dílčím segmentu) 
  
podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
v praktických základních školách = (žáci ze 
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Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 
sociálně znevýhodněného prostředí v praktických 
základních školách) / (žáci) 
(zde údaj nevypovídá o žácích ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, ale pouze o těch, 
kteří jsou současně také žáky praktických 
základních škol, tudíž ti, kteří jsou ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, ale vzdělávají se 
v základních školách, započítáni nejsou) 
Další část indikátoru vztahující se 
k nedokončenému základnímu vzdělání a 
neabsolvování středního vzdělání nemůže být 
definován jako podíl žáků, neboť osoby, které 
spadají do skupiny „žáci“ vždy budou mít 
příslušné vzdělání nedokončené nebo 
neabsolvované (tedy podíl bude vždy roven 
100%). Pokud by se tento indikátor měl opět 
navíc vztahovat na žáky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí v praktických 
základních školách, pak opět nebudou zahrnuti 
žáci, kteří nesplňují danou definici a přesto 
nedokončili daný stupeň vzdělání. 

STUŽ Česká Lípa B. Do aktivit v bodě B.5 navrhujeme doplnit: zvýšit v krajském rozpočtu podíl finančních prostředků určených na opravy 
a údržbu památek. 

Stávající opatření obsahuje cíle:  
 zvýšit roční objem finančních prostředků na 
obnovu kulturních památek z rozpočtu 
Libereckého kraje pro vlastníky kulturních 
památek minimálně na úroveň roku 2005 
 podporovat využívání mimokrajských finančních 
zdrojů na obnovu kulturních památek 
 upravit podmínky pro poskytování prostředků 
na obnovu kulturních památek  

Stanovené cíle naplňují aktivity B.5.1, B.5.2, B.5.3 

STUŽ Česká Lípa C. 

Do opatření v bodě C1 navrhujeme doplnit: zvýšení podílu investic do rekonstrukcí regionálních tratí (jako podbod 
C.1.13?) 
Zdůvodnění: i když pracovníci KÚLK na veřejném projednávání „Programu  rozvoje…“ (14.8. t.r.) doplnění tohoto 
bodu odmítli, domníváme se i nadále, že jeho explicitní uvedení v dokumentu je velmi důležité jako upozornění na 
závažnost problému Na území LB  kraje (na rozdíl třeba od Středočeského) regionální tratě mnohem více převažují 
nad hlavními, jejich význam je tedy daleko větší, a to by měl dokument pravdivě odrážet, má-li opravdu odpovídat 

Připomínku nelze do dokumentu kraje uplatnit , 
protože regionální tratě železnic jsou ve 
vlastnictví státu. Ten přiděluje finanční prostředky 
na jejich rekonstrukce, nikoliv kraj. Podpora 
regionálních železničních tratí je zahrnuta 
v aktivitách C.1.3, C.1.4 a C.1.7. 
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Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 
specificitám kraje. Dalším důvodem je, že se viditelně investuje do silniční infrastruktury (každý třeba může vidět 
rozšířenou rychlostní komunikaci z Liberce do Chrastavy, nové povrchy vozovek, jejich relativně častou obnovu, 
nové kruhové křižovatky atd.) Na regionální železnici nic takového patrné není. Chybí to, co je, běžné u silnic, jako 
jsou   úpravy oblouků tratí, zmírňování převýšení, napřimování tras. Na rozdíl od silnic se  trasy železnic v drtivé 
většině případů nezměnily od doby  jejich výstavby. Důsledkem  je  rostoucí rozdíl v rychlosti cestování , což již 
v současnosti vede u řady  cestujících k upřednostňování  silniční dopravy se všemi všeobecně známými negativními 
důsledky. Je téměř zázrak, že za této situace dává většina lidí (alespoň  dle některých průzkumů – viz příloha II) 
stále ještě přednost železnici  před   autobusovou dopravou. Přitom modernizované regionální železnice by mohly, 
nepřímo  prospět i silniční dopravě, výrazně ulehčit přetíženým silnicím,  ušetřit lidské životy, materiální škody i 
prostředky na údržbu opakovaně nadměrnou  dopravou  poškozovaných vozovek. 

STUŽ Česká Lípa C. 

Ze  stejných důvodů opakovaně navrhujeme doplnit bod C.1.14: podpora omezování zbytečné dopravy 
Zdůvodnění: vycházíme z předpokladu, že doprava (a už vůbec ne její intenzita) není sama sobě cílem, nýbrž 
prostředkem v uspokojování řady jiných potřeb (zásobování, cestování,…). Že má zároveň řadu všeobecně známých 
nežádoucích, někdy doslova tragických následků. S každým sebemenším poklesem intenzity dopravy lze tudíž 
očekávat i velmi žádoucí pokles těchto nežádoucích následků. Nedovedeme si tudíž představit rozumný argument 
proti zařazení tohoto bodu do „Programu rozvoje“. 
Potřeba omezovat zbytečnou dopravu je všeobecně přijímaným světovým trendem. V této souvislosti upozorňujeme 
např. na publikaci „Města pro lidi. Koncepce snižování automobilové dopravy – příklady evropských měst“,  kterou 
vydala Evropská komise  v roce 2004 a která v České republice vyšla péčí MŽP v roce 2005 . 

Připomínku nelze takto uplatnit. Pojem „zbytečná 
doprava“ není jednoznačně celospolečensky a 
odborně vymezen a není stanoveno, jak k takto 
formulované problematice exaktně měřit data. 
Jedná se mj. i o individuální přístup každého 
z nás nejen z hlediska potřeb na přepravu, ale i 
využívání dopravních možností a systémů.Tudíž 
souvisí to i s případnými změnami v myšlení a 
chování lidí. Prvním krokem je osvěta k této 
problematice. V tomto smyslu je aktivita C.2.2  
PRLK přeformulována na „Podpora aktivit a 
osvěty vedoucí ke snižování nároků na přepravu 
a upřednostňování využívání hromadné dopravy 
před individuální“ 

STUŽ Česká Lípa C. Do indikátorů navrhujeme doplnit: počet (procento) obcí (ne)dostupných veřejnou dopravou mezi 20. a 6.hodinou a o 
volných dnech. 

Kvalita dopravní obslužnosti v jednotlivých obcích 
kraje je řešena v rámci indikátoru „Podíl obcí, 
které mají dopravní obslužnost zajištěnu na 
standardní úrovni, na celkovém počtu obcí“ 

STUŽ Česká Lípa D. 

Do indikátorů  v bodě D.4.4 doporučujeme doplnit: praktická účinnost environmentálního vzdělávání obyvatel (např. 
by šlo o zadání studie hodnotící praktické ekologické chování před a po absolvování ekologické výchovy) 
Zdůvodnění:  opakovaně se při své činnosti setkáváme s neekologickým chováním dokonce i  těch subjektů, které 
sami provozují ekologickou výchovu. Např. ředitelka mateřské školy s výslovným zaměřením na ekologickou výchovu 
žádala  v areálu MŠ pokácet zdravé stromy, které byly téměř jedinou významnější zelení na okolním panelovém 
sídlišti, navíc zelení cíleně vysázenou v době výstavby školky. Žádost hájila tím, že děti by prý při svých hrách a 
pobíhání po zahradě mohly z nepozornosti do stromů narazit a zranit se. Jako ochranu před letním žárem (a 
následným poškozením  zdraví dětí) navrhovala nahradit stromy slunečníky. 

Připomínku nelze zohlednit. Účinnost  vzdělávání 
je v praxi exaktně velmi špatně měřitelná. 
Vzdělávací programy mohou být dokonalé, ale 
jakékoliv změny v chování závisí na individuálně 
morálních vlastnostech jedinců a  na 
zodpovědnosti a možnostech uplatňování 
získaných znalostí vzděláváním v každodenním 
životě. 

STUŽ Česká Lípa E. V bodě E.3 navrhujeme do indikátorů účinnosti opatření doplnit: dostupnost venkovských obcí veřejnou dopravou Doplněn indikátor „Podíl venkovských obcí, které 
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Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání připomínky 
včetně v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách a o volných dnech. 
Zdůvodnění: stav indikátoru lze využít také při zjišťování příčin nezaměstnanosti v sociálně slabých venkovských 
oblastech Libereckého kraje.       

mají dopravní obslužnost zajištěnu na standardní 
úrovni, na celkovém počtu venkovských obcí“ 

Ing. Zdeněk Joukl   
(STUŽ  JH, ČSOP 
Štěpánka Desná 
ad.) 

PRLK 

Z globálních cílů pro tento program (mimo jiné) plyne:   
Vytvořit podmínky pro všestranný uspokojivý rozvoj života občana. 
Tedy zajistit kvalitní a spokojený život občanů. Co to však je? Bylo by jistě vhodné předložit definici spokojeného 
života občanů (např. pomocí provedeného průzkumu u občanů – podobný systém jaký je při volebních průzkumech). 
Život člověka se skládá ze dvou hlavních částí: a) život duševní  b) život tělesný. Je otázkou jakou část života tvoří 
tyto jednotlivé části. U různých lidí budou poměry těchto částí různé. Zde by bylo vchodné svěřit bádání odborníkům. 
Shodněme se například na poměru  1:1. 
Z toho pak logicky pro program plyne: 

- poměr pozornosti bude 1:1 
- poměr aktivit bude 1:1 
- poměr finanční podpory  pro jednotlivé budoucí projekty bude 1:1 

V programu rozvoje kraje (bohužel) tento poměr není zachován. Naopak je mnohonásobně vyšší ve prospěch života 
tělesného, a to pochopitelně na úkor života duševního.  
Vzhledem k výše uvedenému, by bylo vhodné do programu zařadit novou kapitolu 
PODPORA A ROZVOJ DUŠEVNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ. 
Do té by mělo být (mimo jiné) zahrnuto: 
• vzdělávání a rozvoj duševních kvalit 
• mezilidské vztahy, komunikace mezi občany, spolkový život 
• mravní a morální kodexy, právní řád 
• kontakt s přírodou 
• svoboda a rovné příležitosti 
• umění, literatura 
• muzea, knihovny, galerie 
• folklór, památková péče 
• atd. 

Z metodického hlediska PRLK rozpracovává  
základní kostru strategických cílů a rozvojových 
priorit ze Strategie rozvoje LK, již  schválené 
zastupiteli kraje v dubnu 2007. Tudíž není možné 
tento strom rozvojových priorit změnit a tvořit 
novou kapitolu = prioritu.  
Nutno podotknout, že všechny autorem 
připomínky zmiňované aspekty jsou v PRLK 
ošetřeny  a to převážně v cíli B. Ten si klade za 
cíl umožnit každému občanu LK zdravý a kvalitní 
život .  
Mimoto základní koncepční dokumenty LK 
obsahují i morální apel na každého občana 
našeho kraje, např. “je také důležité, aby každý 
občan nesl zodpovědnost nejen sám za sebe, ale 
i za své okolí…“ Strategie rozvoje LK 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

A. 

 

Nerelevantní připomínka – v textu PRLK 
v aktivitách označených  A.1.12 a A.1.14 je 
podpora environmentálně šetrných technologií 
výslovně uvedena 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

A. 

 

Nejedná se o připomínku, ale konstatování 
obsahu PR LK. 
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Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

A.  

Jde o obecné konstatování v popisné části PR 
LK. V průběhu ekonomické transformace došlo 
k poklesu hospodářského významu těžby a 
zpracování surovin v ekonomické struktuře 
Libereckého kraje (podíl na zaměstnanosti, HDP 
kraje ad.). 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

A. 
 

Opatření směřuje k podpoře recyklace obecně a 
tudíž i využívání recyklovaných materiálů ve 
stavebnictví. 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

D. 

 

Nejde o připomínku, ale komentář 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

D. 

 

Ano. Občanská sdružení náleží do neziskového 
sektoru.  

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

D. 

 

Nejde o připomínku, ale komentář 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

E. 

 

Nejedná se o připomínku, ale komentář 

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 
Tlustec) 

PRLK 

 

Osoby nelze uvádět, PRLK je koncipován 
v horizontu 7 let. Za tuto dobu se osoby mohou 
měnit. Odpovědnost je proto směrována vůči 
odborům KÚLK  

Miroslav Šimonek 
(Sdružení na 
záchranu kopce 

- 
 

Nejde o připomínku, ale komentář 
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Tlustec) 

 

 

Ing. Svejkovský, 
Povodí Ohře PRLK 

V Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 (dále PRLK) postrádáme jakoukoliv zmínku o vazbě PRLK na 
plánování v oblasti vod. Přitom Plán hlavních povodí ČR, který již schválila vláda ČR, řeší v kapitole A.2.2. ochranu 
před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, dále v kapitole C.2.1. ochranu před povodněmi, v kapitole C.2.2. 
ochranu před dalšími škodlivými účinky vod. V programech opatření jsou v kap. D.2.1. popsána opatření na ochranu 
před povodněmi a v kap. D.2.2. pak opatření před dalšími škodlivými účinky vod. Konkrétní opatření jsou uvedena 
v příloze č. 2 Plánu hlavních povodí ČR, Libereckého kraje se týkají opatření k ochraně před povodněmi v povodí 
Ploučnice. 
V PRLK, který řeší hlavně otázku ochrany životního prostředí (hlavně otázky zlepšení jakosti vod a dalších složek 
životního prostředí), postrádáme návrh konkrétního řešení ochrany obcí a nemovitostí před povodněmi a před 
dalšími škodlivými účinky vod. Je v něm v obecné rovině uvedeno pouze (v kap. D.3b.4.), že je třeba realizovat 
opatření vedoucí ke zvýšení záchytu vody v krajině, např. podpora vsakování vody do podloží, realizace retenčních 
nádrží a poldrů či další protipovodňová opatření. 

Problematika povodní je v PRLK řešena v obecné 
rovině v opatřeních D.3b.4, A.3.9 a B.7.5. 
Konkrétní opatření zabývající se otázkou povodní 
obsahuje resortní dokument – Koncepce ochrany 
před povodněmi Libereckého kraje (2006, viz. 
kap. Hlavní informační zdroje PRLK), ze kterého 
zpracovatel PRLK vycházel. Plán hlavních povodí 
ČR je uveden ve stejné  kapitole - Hlavní 
informační zdroje PR LK. 

Ing. Svejkovský, 
Povodí Ohře PRLK 

V PRLK postrádáme jakoukoliv zmínku o v současné době zpracovávaném plánu oblasti povodí Ohře a Dolního 
Labe i o plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe, i když se na jejich zpracování pracovníci Krajského úřadu 
Libereckého kraje podílejí 

Uvedené dokumenty jsou v současné době ve 
stadiu zpracování, zatím není známa konečná 
verze, předpoklad dokončení je v r. 2008. Přesto 
se s informacemi z těchto dokumentů při 
zpracování PRLK pracovalo, ale z uvedených 
důvodů nemohly být zdroje informací zmiňovány.   

Mgr. Aleš Hoření, 
CHKO Český ráj SRLK 

Ve Strategii 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. 

Připomínka se týká Strategie rozvoje Libereckého 
kraje, Program rozvoje LK tuto chybnou  
informaci neobsahuje. 

Jozef Kunetka, 
zastupitel města 
Turnova 

- Problematika využívání souladu s prioritami koncepcí kraje jako argumentu pro výjimku v rámci stavebního řízení při 
stavbě obchodního centra v Turnově. 

Nejedná se o připomínku k PR LK, případ bude 
s dotyčným řešen individuálně 

Jozef Kunetka, 
zastupitel města PRLK Pro objektivní rozhodování o rozvoji na období 2006 – 2020 chybí konkrétní a dostatečné průkazné analýzy stavu 

v širších souvislostech, konkrétní analýzy situací a zvláštností v jednotlivých území kraje a místních lokalitách 
Analýza území byla zpracována v analytické části 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020. 
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Turnova Do Programu rozvoje kraje 2007 – 2013 byly její 

závěry převzaty ve formě SWOT analýzy, která je 
součástí úvodních kapitol Programu rozvoje kraje 
– str. 11 

Jozef Kunetka, 
zastupitel města 
Turnova 

SRLK 
Do dokumentu Strategie, do pasáže  „Ohrožení“ na str. 58 doplnit  i možnost výrazných změn majetkových vztahů, 
které mohou nastat uznáním vlastnických práv k jinak řádně konfiskovanému majetku poválečnými dekrety – 
konfiskace před 25.2.1948 

Problematika uznání vlastnických práv ke 
konfiskovanému majetku před 25.2.1948 je 
problematika celorepublikového významu. Kraj 
tuto problematiku nemá v kompetenci. Proto je 
neřeší ani ve svých strategických dokumentech 

KÚLK – odbor 
rozvoje venkova, 
zemědělství a 
životního prostředí – 
hodnocení 
koncepce 

D.1 Cíl  – „snižovat produkci vlivů mající negativní vliv na veřejné zdraví ..“ - přeformulovat Přeformulováno – „snižovat produkci negativních 
vlivů na veřejné zdraví“ … 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D.2b Pokud se v 1. odstavci, 3. větě myslí využívání odpadů, pak doplnit „spalováním s využitím energie“ 
 V textu PRLK zohledněno 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D.2b 

Indikátor – „podíl sládkovaného/druhotně využitého odpadu z celkového množství odpadu v LK vyprodukovaného“ – 
hodnocení tohoto indikátoru bude zatíženo proměnlivou chybou, protože spojuje produkci odpadů na území LK 
s provozem zařízení ke zpracování/skládkování odpadů, která na území kraje fungují, ale zpracovávají přitom i 
značné množství odpadů vyprodukovaných mimo LK (toto množství nelze z dostupných zdrojů dat zjistit); připomínka 
se týká rovněž indikátoru „podíl odpadů využitých na recyklaci, regeneraci a kompostování…..“ 
 

 
Nejde o připomínku, ale komentář 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D.2b 

Indikátor – „celková a měrná produkce nevyužitého odpadu“ – pojem „nevyužitý odpad“ by bylo vhodnější nahradit 
pojmem „odstraňovaný“ (definovaný v zákoně o odpadech), jedná se vlastně o odpad, který byl skládkován nebo 
spálen bez využití energie – platí zde tedy opět předchozí připomínka, indikátor bude zatížen chybou zhledem 
k nemožnosti specifikovat množství tohoto odpadu výlučně pro území LK 
 

V textu PRLK zohledněno 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D.2c 
Řazení aktivit je nelogické – přehodit D.2c.1 a D.2c.2 (napřed musím mít vytvořen funkční systém monitorování, pak 
jej mohu hodnotit) 
 

V textu PRLK zohledněno 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

PRLK 
k tabulce indikátorů – upozorňuji, že ČSÚ jako zdroj dat pracuje se zcela jinými podklady než ministerstvem žp 
spravovaná data z evidence odpadů, tzv. ISOH (ČSÚ zpracovává pouze výběr dat); KÚLK v rámci své odpadové 
agendy, kterou vykonává na úseku státní správy, pracuje s daty ISOH 

Nejde o připomínku, ale komentář 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 

SWOT – D. 
Životní 

uváděna nedostatečná ochrana jímacích území zdrojů pitné vody před těžbou písků a štěrkopísků – toto není 
vodoprávnímu úřadu známo Nejde o připomínku, ale komentář 
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koncepce prostředí - 

Ohrožení 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D. 
Kapitola D.2a – rozvojové opatření  
zde uváděn jako subjekt pro spolupráci správci území, není zřejmé, kdo je tím myšlen,  zřejmě má být správci povodí 
Tento pojem (správci území) je uváděn i v následujících kapitolách D.2b a D.2 c. 

Připomínka nezohledněna. PRLK by neměl 
vyloučit se spolupracujících subjektů nad 
jakoukoliv problematikou jakéhokoliv správce 
území. Proto zde nejsou správci taxativně 
vyjmenovávaní. Jedním z nich jsou  i správci 
povodí.  

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

D 

V tabulkách k jednotlivým indikátorům nelze uvádět  ORVZŽP jako zdroj dat, tyto data neeviduje. Jedná se o 
následující:   
délka revitalizovaných vodních toků (správci toků); délka revitalizovaných ploch (AOPK); celková produkce 
odpadních vod v členění průmysl/komunální (správci povodí, VÚV); podíl délky významných vodních toků se 
zhoršenou kvalitou z celkové délky vodních toků (ČHMÚ); plocha ročně sanovaných zátěží (ČIŽP). 

V  textu zohledněno 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

str. 13 domníváme se, že tvrzení, že je patrný pokles délky a výšky sněhové pokrývky v Jizerských horách je 
zjednodušující. V letech 2005 a 2006 byla sněhová pokrývka extrémně vysoká a dlouhá. Nejde o připomínku, ale komentář 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

A.3 uvedena nesprávně lesnatost 42,7%, správně má být 44,2  V textu PRLK upraveno 

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení 
koncepce 

str. 25-26 kap. flora – zastaralé údaje (ze zprávy o ŽP z roku 2003) 

V rámci zpracovávání PRLK se nezpracovávala 
nová analýza území. Návrhová část se opírá o 
údaje z analytické části Strategie LK (doba jejího 
zpracování r.2005), kdy byla k dispozici data z let 
2003-2004  

KÚLK – ORVZŽP – 
hodnocení SEA C.3 

1. odrážka – nelze přece zcela vyloučit energetické využití odpadů ze způsobů, kterými se s odpady reálně nakládá 
(a speciálně v LK, kde funguje spalovna KO)!!!; navrhujeme vyjmout z indikátoru pojem „palivo“ (odpady – k naší 
škodě – opravdu nejsou obnovitelnými zdroji energie), jinak ponechat (příp. zařadit jinam než k obnovitelným zdrojům 
energie) 

V textu PRLK indikátor přeformulován na znění 
„Podíl energeticky využitých odpadů na celkovém 
nakládání s odpady“  

KÚLK – OÚPSŘ – 
připomínky ke 
koncepci 

SWOT – E.  
Chybí zde bod týkající se nového institutu „rada obcí pro udržitelný rozvoj území“. Rady obcí pro UR území můžeme 
vnímat jako slabou stránku - potom by měl být zařazen bod „absence rad obcí pro udržitelný rozvoj území“) nebo 
jako příležitost - potom by měl být zařazen bod „podpora zřízení rad obcí pro udržitelný rozvoj území“ 

V textu PRLK doplněno 

 D.  

Indikátor „podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové rozlohy obce“:  
Kdo zavede systémové sledování těchto ploch? Tyto pojmy budou dle stavebního zákona nebo katastrálního 
zákona? Kdo bude stanovovat tento indikátor? Orgány územního plánování nic takového dle nového stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů zatím sledovat nebudou. Nebylo by vhodnější se přidržet minimálního rozsahu 
sledovaných jevů pro UAP a nezavádět další? 
 

Rozlohy jednotlivých kategorií půdního fondu na 
úrovni KÚ a obcí (tzn. i kategorii zastavěné 
plochy, ostatní plochy) sleduje Český úřad 
zeměměřičský a katastrální, který vykonává 
správu katastru nemovitostí a každý rok vydává 
ročenku půdního fondu ČR (ČSÚ tyto údaje 
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přebírá). Zachování ukazatele považujeme za 
důležité, neboť vypovídá o využití ploch v krajině 
(důležité např. pro hodnocení procesu 
suburbanizace). 

 E.  
Chybí definice pojmu městská oblast, pojem venkovská oblast je definován - pojmy slouží pro potřeby PR LK, nebo 
jsou převzaty odjinud, pokud ne,  kdo je stanovoval a podle čeho? 

 

Městská oblast je vše ostatní co nepatří do 
venkovské oblasti, což vyplývá z logiky věci. Pro 
vymezení venkovských oblastí se PRLK drží 
kritéria využívaného Krajským úřadem v Liberci 
odborem rozvoje venkova, zemědělství a 
životního prostředí (pro potřeby Programu obnovy 
venkova) – obce s populační velikostí méně než 
2000 obyvatel jsou považovány za venkov 
(uvedeno v opatření E.3.). Obecně lze vymezit 
venkov na základě nejrůznějších kritérií, záleží na 
tom, pro jaké účely má vymezení sloužit. 

 E. 
Cíl opatření E.3 „Docílit plošné pokrytí území LK aktuální územně plánovací dokumentací“ sem nepatří, je cílem 
opatření E.4.c - dochází k dublování, požadujeme odstranit 
 

Připomínka nerelevantní – zřejmě ke starým 
pracovním verzím PRLK. V textu opatření toto již 
není  

 E. 
Aktivita opatření E.3.11 - „Podpora územně plánovací dokumentace obcí“  sem nepatří, je cílem opatření E.4.c - 
dochází k dublování, požadujeme odstranit.  

 

Připomínka nezohledněna – opatření E.3 shrnuje 
komplexní problematiku obcí, mezi níž náleží i 
pořizování ÚPD. Aktivity z opatření E.4c sledují 
zajištění kvality pořizovaných ÚPD a kvalitního 
zázemí pro jejich pořízení (vybavení + odborníci, 
atd.) A případná duplicita není k takovéto 
významné problematice na škodu.  

 PRLK Dále upozorňujeme, že podpora územních plánů z POV má nastaveny jiné parametry pro velikost obcí než PRLK 
(POV - 500 obyv., PRLK - 2000 obyv.) Konstatování, v textu beze změny. 

 E.  
opatření E.4.c, Indikátory měřitelnosti: 
U indikátoru „podíl obcí, které pořídily a vydaly digitální územní plán…“ požadujeme vypustit slovo „digitální“. Cílem 
tohoto indikátoru je sledovat pokrytí území LK platnými územními plány nikoli formu jakou byl UP zpracován, to je 
sledováno jiným indikátorem.   

 
V textu PRLK upraveno  

 E.4d 
Protože PUR není územně plánovací dokumentací (UPD) požadujeme doplnit tento dokument ve výčtu u aktivit pro 
koordinaci rozvojových a územně plánovacích dokumentů, tj. místo formulace „koordinace s UPD“ použít formulaci 
„koordinace s PUR a UPD“. 

 
V textu PRLK upraveno  

 E.4d 
U indikátoru „počet obcí, které pořídily a vydaly digitální územní plán“ požadujeme vypustit slovo „digitální“. Cíle 
tohoto indikátoru je zřejmě sledovat počet platných územních plánů a nikoli forma jakou byl UP zpracován, to je 
sledováno jiným indikátorem.   

V textu PRLK upraveno  
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 E.6 
U aktivity E.6.11 je třeba dodržovat pojem zavedený stavebním zákonem tj. „Rada obcí pro udržitelný rozvoj území“, 
požadujeme opravit. Rovněž je třeba jednoznačně uvést, že je navrhováno složení členů těchto „rad“ rozšířit nad 
rámec stavebního zákona o (stakeholdery…). 

 
V textu PRLK upraveno  

 

Soulad 
s PRLK a 
doporučení 
pro 
posuzování 
projektů 

Základní kritéria pro výběr projektů : 
Doporučujeme přidat kriterium „Soulad s platnou územně plánovací dokumentací“. Bez tohoto souladu nelze dle 
stavebního zákona záměr - projekt zrealizovat. 

Mezi doporučená kritéria pro zpracování a 
hodnocení projektů je zařazeno kritérium „soulad 
se schválenou územně plánovací dokumentací 
kraje“.  

 Tabulka 
indikátorů 

Indikátor 255: 
Požadujeme vypustit, neboť : 
a) Kdo bude stanovovat co je venkovská obec? Viz výše uvedené připomínky k městským a venkovským oblastem 
b) Kdo bude takovýto indikátor sledovat? UUR ani OUPSR jak je u tohoto indikátoru uvedeno toto ze zákona 

nesledují a ani to sledovat nebudou. Zavedení tohoto indikátoru navíc nebylo předjednáno natož dohodnuto. 

Pro vymezení venkovských obcí bude použito 
doposud KÚ LK používané kritérium populační 
velikost obce do 2000 obyvatel, pokud nebude 
zvolena a v rámci KÚ LK domluvena jiná 
metodika. Indikátor ponechán. 

 Tabulka 
indikátorů 

Indikátor 263: 
S ohledem na nový stavební zákon požadujeme přidat ORP jednak jako územní jednotku a jednak jako zdroj dat. V textu PRLK doplněno. 

 Tabulka 
indikátorů 

Indikátor 271 a 297: 
Jde o „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“, požadujeme opravit ve smyslu připomínky č.6. V textu PRLK doplněno. 

 Tabulka 
indikátorů 

Indikátor 273: 
Požadujeme vypustit slovo digitální, odůvodnění viz připomínka č.5.  Vypuštěno. 

 Finanční 
zdroje Požadujeme opravit název u Programu č.16 dle platného názvu. V textu PRLK  upraveno 
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Připomínky k vyhodnocení SEA Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013  
 vypořádání připomínek provedl zpracovatel hodnocení SEA 
 

Připomínkující Připomínka Vypořádání připomínky 

KÚLK – 
ORVZŽP – 
hodnocení SEA 

Nakládání s odpady – je zde poměrně přesně popsán stav v LK aktualizován k r. 2005, nicméně 
upozorňujeme, že situace se v r. 2006 v některých oblastech měnila (např. kategorie zařízení k využívání 
odpadů – SPL Jablonec n. N. je od loňska zařízením k odstraňování bez energetického využití) – chápeme ale, 
že nelze aktualizovat donekonečna  

Akceptováno 
 
 

KÚLK – 
ORVZŽP – 
hodnocení SEA 

C3 – vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy předřazují materiálové využití odpadů jejich využití 
energetickému, nepovažujeme za nutné konstruovat potenciální negativní vliv vzniku nové infrastruktury na 
odpady (pokud nemáme na mysli budování skládek odpadů) – odpady, které lze v daném místě materiálově 
využít, musí být v souladu se zákonem přednostně materiálově využity 

Opatření C.3 - Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury 
včetně alternativních energetických zdrojů je značně obecné a může 
zahrnovat celou škálu činností, které nejsou dále specifikovány. Výrazně 
negativní hodnocení vyplývá mj. z chybějící  vazby opatření – aktivita – 
indikátor, kdy zejména nevhodně užitý indikátor:„Podíl využití odpadů jako 
paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie na celkovém nakládání 
s odpady“ postrádá vazbu na aktivity uvedené v tomto opatření. 
Poznámka týkající se hierarchie nakládání s odpady  vychází z legislativy 
a upozorňuje, že v praxi není tato hierarchie nakládání s odpady vždy 
důsledně dodržována.  Dále rovněž upozorňuje, že veřejné finanční 
prostředky by měly přednostně směřovat do šetrnějších způsobů 
nakládání s odpady než je energetické využití. Negativní hodnocení tak 
vyplývá z potenciálního nejhoršího scénáře implikovaného zařazením 
uvedeného indikátoru v dané podobě do tohoto opatření – teoreticky např. 
rozšíření kapacit na spalování komunálního odpadu.  

KÚLK – 
ORVZŽP – 
hodnocení SEA 

Druhý sloupec pod tabulkou č.3, první věta -  navrhujeme upravit  takto: poslední slovo „látky“, změnit na 
„látku“ a doplnit výraz „SO2“, neboť  emisní strop pro Teplárnu Liberec, a.s. a Jabloneckou a teplárenskou 
realitní, a.s., byl dle v textu zmíněného nařízení vlády stanoven pouze pro SO2.  

Akceptováno 
 
 

KÚLK – 
ORVZŽP – 
hodnocení SEA 

Alternativní zdroje 
Druhá věta začíná: Existuje několik vodních elektráren, dále ….  Navrhujeme doplnit za slovo „několik“ slovo 
„desítek“, neboť celkový počet vodních elektráren v našem kraji se blíží spíše počtu sto, a slovo „několik“ není 
pro tento stav adekvátní. 

Akceptováno 
 
 

KÚLK – OÚPSŘ  
 
autoři vyhodnocení chtějí snižovat fragmentaci krajin, což lze vykládat mimo jiné i jako podporu výrazného 
zcelování pozemků orné půdy, což vedlo v minulosti k velkým lánům a tudíž jevu z hlediska vyváženosti krajiny 
značně negativnímu. 

V kontextu hodnocení je uvažována zejména fragmentace krajiny 
dopravními komunikacemi a dalšími liniovými stavbami technické 
infrastruktury, které fragmentují a tak snižují ekologickou funkčnost krajiny 
(prostupnost pro živočichy atp.). Zvyšování členitosti krajiny např. formou 
mezí a remízků oddělujících pozemky orné půdy proto v rámci hodnocení 
není považováno za fragmentaci ve výše uvedeném smyslu. 

 


