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Obsah prezentace

• Základní informace o SEA

• Metodický přístup a postup SEA PR LK

• Výstupy a závěry posouzení

• Zapojení veřejnosti

• Další kroky



Proč SEA

• Poskytování informací o vazbách a možných vlivech PR LK na 
životní prostředí zpracovateli a předkladateli dokumentu

• Poskytnutí informací o možných vlivech PR LK na životní
prostředí schvalovateli dokumentu

• Zajištění účasti veřejnosti v rámci zpracování a posouzení PR LK

• Splnění legislativní povinnosti



Legislativní rámec

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (ve znění pozdějších předpisů)
– Upravuje procesní postup posouzení
– Stanovuje povinnosti předkladatele
– Určuje náležitosti vyhodnocení

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– Povinnost hodnocení dopadů na lokality soustavy Natura 2000



Formální procedura

1. Předložení oznámení koncepce na MŽP (5. 3.)
2. Zjišťovací řízení

– Zveřejnění a rozeslání oznámení
– Sběr připomínek

3. Závěr zjišťovacího řízení vydán MŽP 24. 4.  
– Stanovení rozsahu posouzení

4. Předložení PR LK a SEA dokumentace na MŽP (29. 6.)
– Zveřejnění a rozeslaní

5. Veřejné projednání (9. 8.)
6. Závěrečné stanovisko SEA vydává MŽP
7. Schválení PR LK



Přístup k hodnocení
• Charakter dokumentu

– PR LK velmi extenzivně stanovuje priority a opatření
– PR LK neobsahuje návrhy specifických projektů či lokalit
– PR LK neobsahuje finanční rámec

• Přístup: Hodnocení vazeb a možných dopadů PR LK na stav 
/trendy   ŽP

• Proces SEA
– Souběžně se zpracováním PR LK
– Návrhy na změny a úpravy dokumentu 
– Komunikace se zadavatelem/zpracovatelem a dalšími 

zapojenými subjekty (MŽP, orgány ochrany přírody, ad.)
– Zpracování dokumentace SEA (shrnutí posouzení včetně

návrhů SEA a jejich zohlednění při přípravě PR LK)
– Příprava návrhu stanoviska pro MŽP



Postup hodnocení I.

• Analýza stavu životního prostředí
– stávající dokumenty a koncepce

– informace poskytnuté zadavatelem

• Identifikace klíčových témat životního prostředí relevantních z 
hlediska PR LK
– trendy vývoje stavu životního prostředí

– hlavní problémy životního prostředí v Libereckém kraji

– cíle existujících strategických dokumentů



Postup hodnocení II.

• Vlastní hodnocení
– Zda a jak mohou opatření/aktivity PR LK ovlivnit trendy v 

klíčových tématech životního prostředí?
– forma hodnotících tabulek (numericko – verbální stupnice) + 

shrnující komentáře 
– návrhy na úpravy PR LK

• Monitoring
– Návrh a doporučení k systému monitoringu vlivu PR LK na 

životního prostředí
– Návrh environmentálních kritérií a doporučení pro hodnocení a 

výběr projektů



Výstupy hodnocení I
• Identifikace rizikových priorit a opatření PR LK z hlediska 

životního prostředí (kap. 6.2 SEA dokumentace)
– A.1: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského 

prostředí (obecná opatření)
– A.3: Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
– A.4: Podpora a rozvoj průmyslových odvětví
– A.6: Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje
– B.4: Podpora kulturních zařízení a zájmové činnosti obyvatel (sportoviště

aj.)
– C.1: Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace
– C.3: Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně

alternativních energetických zdrojů (větrné a vodní elektrárny, spalování
komunálního odpadu)

– E.3: Rozvoj venkovských oblastí (obecná opatření)
– A další



Výstupy hodnocení II
• Podmínky a doporučení pro implementaci PR LK (kap. 7.1 SEA dokumentace)

A.4: Podpora a rozvoj průmyslových odvětví (příklad)
– Projektové záměry podporované v rámci tohoto opatření musí být přednostně

umisťovány na lokalitách typu brownfields. Zábory ploch, zejména ZPF, musí být 
minimalizovány, podpora budování veškeré infrastruktury musí být podmíněna 
vyloučením negativních dopadů na krajinný ráz a cenné přírodní ekosystémy.

– U obecně formulovaných aktivit na podporu průmyslu a snižování regionálních 
disparit (např. A 4.2 Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem, A 4.3 
Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, A 4.5 Podpora 
rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu, A 4.16 Podpora malých a 
středních podnikatelů v průmyslu v hospodářsky slabých oblastech) by podpora 
měla být vázána na použití nejlepších dostupných technologií (BAT) z hlediska 
vlivu na životní prostředí.

– Tam kde je to vhodné by přidělení podpory mělo být podmíněno zajištěním 
dopravní obslužnosti projektu způsobem, který přispěje k snížení dopravní zátěže 
dané lokality (např. využití železniční vlečky apod.). 

– Podmínkou přidělení podpory musí být u všech projektů, kde je to relevantní, 
komplexní řešení odpadového hospodářství a problematiky hluku.

– Při rozhodování o podpoře zohledňovat zahrnutí environmentálních aspektů do 
projektu (uplatňování environmentálního managementu, využívání recyklovaných 
materiálů, výroba produktů certifikovaných z hlediska šetrnosti k životnímu 
prostředí, apod.)

– Významným kritériem pro udělení podpory by měl být přínos projektu z hlediska 
energetické a surovinové efektivity průmyslové výroby.



Výstupy hodnocení III
• Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí

oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– Identifikace rizik

• A.3 : Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
• A.6 : Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky 

kraje
• C.3 : Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně

alternativních energetických zdrojů

– Podmínka souhlasného stanoviska: Konkrétní aktivity a opatření, 
realizované na základě Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, 
budou respektovat územní ochranu a integritu lokalit soustavy Natura 2000 
v Libereckém  kraji.

• Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví
– Popis vlivů a determinanty zdraví
– Vyhodnocení souladu PR LK s cíli Zdravotní politiky Libereckého kraje 

a cíli Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
ČR – Zdraví pro 21. století

– Doporučení a úpravy PR LK



Závěry hodnocení I
• Návrh souhlasného stanoviska s podmínkami

A. Podmínky souhlasného stanoviska I
Při implementaci PR LK, při přípravě a realizaci jednotlivých projektů

využít navržené podmínky realizace k minimalizaci negativních vlivů
na životní prostředí uvedené v kapitole 7 dokumentace, zejména 
provést níže uvedené úpravy PR LK:

– Z textu opatření C.3 vyjmout indikátor „Podíl využití odpadů jako paliva 
nebo jiným způsobem k výrobě energie na celkovém nakládání s odpady“.

– V textu formulace aktivity D.2b.1  termín „zpětné využívání odpadů“, 
který není termínem používaným v legislativě odpadového hospodářství
nahradit  termínem legislativně zavedeným „materiálové využívání
odpadů“. Upravené znění aktivity D.2b.1 bude: Podpora aktivit vedoucích 
k přípravě, zavádění a realizaci maximálního materiálového využívání
odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů za účelem snížení jejich 
nebezpečných vlastností.

– Jako podmínku realizace podpory projektu v rámci Aktivity C.1.8 Podpora 
rozvoje regionální letecké dopravy a infrastruktury, stanovit jednoznačného 
prokázání veřejného zájmu a zpracování studie proveditelnosti.



Závěry hodnocení II
• Návrh souhlasného stanoviska s podmínkami

A. Podmínky souhlasného stanoviska II
Při sledování implementace PR LK současně sledovat implementaci PR LK 

z hlediska dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména:
– Pravidelně zveřejňovat výsledky monitoringu.
– Zajistit dostatečné personální a odborné kapacity pro oblast životního prostředí

v rámci celkového systému sledování dopadů PR LK. 
– Zajistit dostatečnou informovanost všech do implementace PR LK 

zainteresovaných skupin (zejména žadatelů o podporu) o environmentální
problematice a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí.

Při výběru projektů v rámci PR LK, které budou podpořeny přímo z finančních 
zdrojů kraje  zohlednit problematiku životního prostředí
s využitím navržených environmentálních kritérií pro výběr projektů, 
zejména:

– Zapracovat vybraná environmentální kritéria do celkového systému hodnocení
a výběru projektů (je nutné provést výběr vhodných environmentálních kritérií či 
případně provést reformulaci, tak aby odpovídaly danému opatření PR LK, 
respektive jednotlivým typům projektů).

– Zajistit dostatečné personální a odborné kapacity pro oblasti životního prostředí
v rámci hodnocení projektů.

– Zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice 
a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí.



Závěry hodnocení III
• Návrh souhlasného stanoviska s podmínkami 

B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti.
– Každé opatření, navržené v koncepci Program rozvoje Libereckého kraje 2007 –

2013 bude realizováno s respektováním ochrany území evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí.

C. Doporučení
– Při implementaci PR LK, při přípravě a realizaci jednotlivých projektů využít 

navržená doporučení a podmínky realizace z hlediska veřejného zdraví
formulované v kapitole 12 dokumentace.



Zapojení veřejnosti
• Internet 

– Liberecký kraj
– www.integranet.cz 
– zveřejňování pracovních výstupů SEA a PR LK
– průběžný sběr připomínek 

• Veřejná setkání
– Prezentace SEA v rámci veřejného projednávání

pracovní verze PR LK (10. května 2007)
– veřejné projednání ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí



Další postup

• Do 5 dnů od veřejného projednání
– Zaslání zápisu na MŽP
– Možnost zaslání připomínek na MŽP

• Závěrečné stanovisko MŽP (do 30 dnů) na základě
– Vyhodnocení SEA
– Připomínek veřejnosti
– Stanovisek dotčených orgánů

• Projednání a schválení PR LK orgány Libereckého kraje
– Vyhodnocení SEA a stanovisko MŽP jsou podkladem 



Děkuji za pozornost!

Michal Musil
+420 774 132 319

michal.musil@integranet.cz
www.integranet.cz 


