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Legislativní rámec posuzování
Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Posouzení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (dále také „SUR LK“ nebo „strategie“) na životní prostředí probíhá podle požadavků výše uvedeného zákona. Postup posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je podrobně popsán v Metodice posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004). Požadavek na zpracování posouzení vlivů regionálních strategií udržitelného rozvoje na životní prostředí je dále uplatněn v Metodice MŽP pro zpracování regionálních strategií udržitelného rozvoje. 
Povinnost provést posouzení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí, byla stanovena závěrem zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb, který byl vydán odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí dne 25. 2. 2005. 
  
1.	Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím 
1.1 		Základní informace o SUR LK
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje představuje základní koncepční dokument kraje pro koordinaci aktivit, směřujících k udržitelnému rozvoji regionu. Před zpracováním vlastní návrhové části Strategie byla činnost zpracovatele Strategie zaměřena na analýzu stávajícího stavu, což zahrnovalo posouzení udržitelnosti strategických materiálů kraje a měst, průzkum názorů odborné a široké veřejnosti, identifikaci hlavních problémů udržitelnosti kraje, zpracování situační analýzy a SWOT analýzy. 

1.2		Obsah SUR ÚK 
Hodnocená strategie má následující obsah:
1. Úvod do problematiky
Kapitola shrnuje problematiku udržitelného rozvoje na mezinárodní, národní a krajské úrovni. 
2. Základní teze vyplývající z dílčích analytických částí pro Liberecký kraj a SWOT analýza udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Tato část obsahuje výstupy z analýzy strategických a koncepčních dokumentů Libereckého kraje z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje, výsledky sociologických průzkumů, přehled existujících procesů místní Agenda 21 v Libereckém kraji a SWOT analýzu jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje v Libereckém kraji 
3. Vize pro Liberecký kraj
„Liberecký kraj v roce 2020 je regionem, který si lidé volí jako místo k životu a práci. Přispívá k tomu stabilní a pestrá nabídka pracovních příležitostí a vzdělávacích institucí, vysoká kvalita životního prostředí a služeb. Zájem o vzdělání občanů a vytváření přeshraničních partnerství přibližují Liberecký kraj k nejrozvinutějším evropským regionům. Občané Libereckého kraje se aktivně zapojují do plánování a rozhodování ve věcech veřejných. Významné přírodní bohatství činí region atraktivní pro rozvoj udržitelného turistického ruchu a ekologického zemědělství. Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu.“




4. Priority, strategické cíle, opatření a indikátory udržitelného rozvoje
Pro každou oblast udržitelného rozvoje definovaných strategií, tj. pro ekonomickou, sociální, environmentální a správu věcí veřejných, byly formulovány priority udržitelného rozvoje. Pro jednotlivé priority byly stanoveny strategické cíle a opatření k jejich naplnění. 
5. Matrice titulkových indikátorů udržitelného rozvoje
6. Institucionální zajištění udržitelného rozvoje na krajské úrovni 
7. Přehled právních a ekonomických nástrojů udržitelného rozvoje na krajské úrovni
8. Doporučení pro realizaci strategie 

1.3	Cíle SUR LK 
Návrhová část SUR LK je členěna podle jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje definovaných strategií – tj. na část ekonomickou, sociální, environmentální a správu věcí veřejných. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny priority, které jsou rozpracovány do strategických cílů. Jednotlivé strategické cíle jsou dále rozpracovány do opatření.  

1.4	Vztah SUR LK k jiným koncepcím
Vzhledem ke svému zaměření má SUR LK vztah k mnoha koncepcím na národní i krajské úrovni. Níže jsou uvedeny s možným vztahem k SUR z hlediska životního prostředí.
Národní koncepce:
Strategie udržitelného rozvoje ČR, 2004
Státní politika životního prostředí, 2004
Plán odpadového hospodářství ČR, 2003 
Státní surovinová politika
Státní energetická politika 2004
Národní rozvojový plán ČR 2002 - 2006
Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR 
Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky
Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
	Národní program snižování emisí ČR
	Dopravní politika ČR
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
	Národní strategie rozvoje cyklodopravy
Výše uvedené koncepce byly při přípravě SUR LK brány do úvahy. Cíle a priority výše uvedených koncepčních dokumentů byly zohledněny při navrhování priorit a strategických cílů SUR LK. 
Krajské koncepce:
·	Program rozvoje Libereckého kraje
·	Strategie rozvoje Libereckého kraje 
·	Program rozvoje venkova Libereckého kraje 
·	Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje
·	Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 
·	Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje 
·	Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje
·	Územně energetická koncepce Libereckého kraje 
·	Surovinová politika Libereckého kraje
·	Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji
·	Zdravotní politika Libereckého kraje 
·	Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje
·	Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje
Výše uvedené koncepční dokumenty Libereckého kraje byly zohledněny při přípravě SUR LK. Údaje v nich uvedené, byly využity při zpracování popisné částí SUR LK. Cíle a priority krajských koncepcí byly využity při navrhování strategických cílů a priorit SUR LK. Je zapotřebí uvést, že SUR LK obsahuje návrhy, které mohou jít nad rámec cílů stanovených existujícími koncepcemi.
Relevantní cíle a priority navržené existujícími národními i regionálními koncepčními dokumenty byly využity zpracovatelem SEA při sestavování sady referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Vzhledem k výstupům hodnocení SUR LK k tětmo referenčním cílům lze konstatovat, že SUR LK je v souladu s cíli relevantních národních a regionálních koncepčních dokumentů. 


2.	Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce
2.1		Vymezení dotčeného území
SUR LK je zpracována pro celé území Libereckého kraje.

2.2	Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Popis stavu životního prostředí v regionu je součástí SUR LK (příloha č. 2). Hodnocení SEA bylo zaměřeno na revizi obsahu a úplnosti zpracovaného popisu. Jako základní referenční dokumenty byly využity výroční Zprávy o stavu životního prostředí ČR (vydává MŽP) a Zprávách o stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR (vydává MŽP ve spolupráci s Krajskými úřady). Podle těchto referenčních materiálů je popis environmentální oblasti, zpracovaný v rámci strategie dostatečný. Některé údaje a informace byly doplněny na základě předchozích připomínek zpracovatele SEA. Níže jsou uvedeny hlavní charakteristiky životního prostředí v Libereckém kraji.
Ovzduší
Do kategorie zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší je zařazeno 168 provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. V kategorii středních zdrojů je zařazeno 825 zdrojů znečišťování ovzduší. Kategorie malých zdrojů se týká především spalování paliv v domácnostech a v sektoru obchodu a služeb. Podíl této kategorie zdrojů na celkových emisích je poměrně významný a lze jej srovnat s podílem kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Největší podíl na znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) mají v Libereckém kraji malé zdroje (67,3 %), které jsou rovněž velkými producenty CO (33 %) a současně jsou největšími producenty emisí NH3 (60 %). Na produkci emisí SO2 se významně podílejí velké zdroje (44,4 %) a malé zdroje (44,2 %). Mobilní zdroje jsou největšími producenty emisí NOx (73,3 %) a CO (63,3 %). V roce 2003 byl ve srovnání s rokem 2002 zaznamenán nárůst emisí hlavních znečišťujících látek. K nejvyššímu nárůstu emisí došlo u NH3, kde se naměřené hodnoty zvýšily o 25 %, v kategorii CO o 4,7 % a u TZL o 4,3 %. Emise NOx se zvýšily o 2,1 %. Z hodnocení imisní situace v Libereckém kraji v roce 2003 je zřejmé, že v kraji jsou dlouhodobě nejproblematičtějšími látkami přízemní ozon a těžké kovy v prašném aerosolu (Cd, As, Ni). Koncentrace přízemního ozonu jsou dlouhodobě překračovány na měřicích stanicích Souš a Albrechtice u Frýdlantu. Celkový trend lze hodnotit jako pokles koncentrací. Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) velikostní frakce PM10 jsou překračovány na měřicích stanicích Česká Lípa a Jablonec nad Nisou, (60,5 µg.m-3, resp. 63,6 µg.m-3). Dlouhodobý trend vykazuje stabilní hodnoty. 
Voda
Území Libereckého kraje patří z hlediska zásob podzemní vody k nejbohatším v České republice. Na území kraje jsou vymezeny tři chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod, a to Severočeská křída, Jizerské hory a Krkonoše. V Libereckém kraji bylo zásobováno v roce 2003 pitnou vodou z veřejných vodovodů 373 750 obyvatel, což představuje 87,5 % z celkového počtu obyvatel kraje. V oblasti Libereckého kraje vznikají průmyslové odpadní vody, a to zejména z textilního, sklářského a strojírenského průmyslu a vody ze sanačního čerpání kontaminovaných vod z DIAMO s.p., o.z. TÚU ve Stráži pod Ralskem, sanačních prací v SAP s.r.o. Mimoň, likvidované na sanačních technologiích. Největším problémem v oblasti čištění odpadních vod je mísení balastních a splaškových vod a jejich společné svedení na ČOV a zastaralost kanalizační sítě. Řada obcí má vybudovanou jednotnou kanalizaci s povolením vypouštění odpadních vod do místních recipientů, řada obcí má kanalizaci vybudovanou pouze v určité části a v řadě menších obcí nejsou kanalizace vybudovány vůbec a odpadní vody jsou čištěny jednotlivě. 
Půda
Stále přetrvává velký zájem o nezemědělské využití zemědělského půdního fondu, a to zejména pro účely bydlení a podnikání, v důsledku čehož ubývá zemědělské půdy. K 31. 12. 2002 bylo v kraji evidováno 140 880 ha zemědělské půdy, ale ke stejnému datu roku 2003 to bylo 140 792 ha, tedy o 88 ha méně. Ke změnám dochází i uvnitř zemědělského půdního fondu. V Libereckém kraji se snižuje procento zornění zemědělské půdy. V porovnání roku 2003 s rokem 2002 došlo ke snížení výměry orné půdy o 743 ha a naopak ke zvýšení ploch trvalých travních porostů o 655 ha. 
Horninové prostředí
Liberecký kraj se podílel v posledních třech letech na celkové těžbě surovin ČR podílem cca 2,8 %. Z celorepublikového hlediska je velmi významná těžba sklářských písků. Sestupný trend zaznamenává těžba uranu. Ostatní těžby dosahují řádově nižších podílů. Jedná se o dekorační kámen, stavební kámen, štěrkopísky. 
Příroda a krajina
V Libereckém kraji se nachází 6 velkoplošných chráněných území, a to 5 chráněných krajinných oblastí – Lužické hory (část), České středohoří (část), Kokořínsko (část), Jizerské hory, Český ráj (část) a část Krkonošského národního parku. Dále se zde nachází 3 přírodní parky. V kraji je vyhlášeno 112 maloplošných zvláště chráněných území (z toho 4 leží ve dvou krajích a jsou započítané pro každý kraj zvlášť). Celkem bylo na území Libereckého kraje vybráno a navrženo 47 evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na ploše cca 240 km2. Za problematickou lze považovat v oblasti ochrany přírody a krajiny skutečnost, že v kraji existuje řada podnikatelských aktivit, které necitlivě zasahují do krajinného rázu (liniové stavby – komunikace a nadzemní rozvodná elektrická vedení, průmyslové zóny umisťované do volné krajiny, základnové stanice veřejné radiomobilní sítě apod.). Dalším významným problémem kraje jsou invazní druhy rostlin, především křídlatka a netýkavka žlaznatá, částečně i bolševník velkolepý. 
Lesy 
Trend neustálého mírného nárůstu celkové výměry lesních pozemků započatý v letech předchozích pokračoval i v roce 2003 (nárůst 116 ha ve srovnání s rokem 2002). Určitý podíl na zvýšení ploch lesní půdy má zalesnění zemědělské půdy. Pokračuje příznivý trend zvyšování přirozené obnovy lesů, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, a tedy zlepšování druhové skladby a celkově přírodě blízkého hospodaření. Nepříznivé klimatické podmínky v průběhu roku, nedostatek srážek a vysoké teploty způsobily značné škody při zalesňování, u přirozeného zmlazení a odstartovaly nárůst výskytu kalamitních škůdců, zvláště kůrovce na smrku. Přetrvávají negativní důsledky nezákonných těžeb provedených v minulosti, jako nezalesněné holiny a nezajištěné kultury. 
Staré ekologické zátěže
Na území kraje je kvalita podzemní vody ohrožována zejména starými ekologickými zátěžemi. Nejčastěji jde o přítomnost nepolárních extrahovatelných látek, chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů. Na území okresu Česká Lípa jsou kontaminovány podzemní vody především vlivem chemické těžby uranu, kde v současné době probíhá sanace. Pokračuje sanace rozsáhlého znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky v areálu SAP s.r.o., Mimoň, sanace znečištění ropnými látkami v lokalitě Hradčany, zátěže vzniklé činností vojsk v bývalém vojenském újezdu Ralsko. Zahájeny nebyly sanační práce v lokalitě Robeč, kde je zmapována zátěž neutralizačními kaly z činnosti bývalého závodu Mikov Mikulášovice v nivě Robečského potoka v rekreační zóně města Česká Lípa. V okrese Liberec dále pokračuje sanace v Benzině a.s. v Liberci-Rochlicích a dlouhodobým problémem je kontaminace troj- i šestimocným chromem a fenoly v areálu firmy TANEX s.r.o., Hrádek nad Nisou. Sanace pokračuje také v areálu společnosti LUCAS Autobrzdy s.r.o. v Jablonci nad Nisou. V okrese Semily jsou zjištěny chlorované uhlovodíky v prameništi Nudvojovice. V areálu závodu 12 firmy Preciosa a.s. v Turnově pokračuje sanace podzemních vod.                        

2.3.	Alternativní SWOT analýza
Jako výchozí poklad pro formulaci možného vývoje životního prostředí (a současně také dalších „pilířů“ udržitelného rozvoje, tj. ekonomické a sociální oblasti) byla v rámci SEA hodnocení zpracována alternativní SWOT analýza. Při jejím zpracování byly respektovány zahraniční zkušenosti se SWOT analýzou, která není chápána jen jako tabelární shrnutí silných a slabých stránek, příležitostí a rizik (hrozeb), ale tyto kombinuje za účelem vytváření scénářů a odvozuje z nich intervence, které mají snížit možné dopady hrozeb (minimalizace významných rizik) a umožnit využití předpokládaných příležitosti. Zpracovatel SEA primárně vycházel z přehledu S,W,O a T připravených v rámci SUR LK, dále byla provedena jejich agregace a zobecnění. 
Původní sada SWOT v SUR LK sestává z 5 tabulek, z nich 2 jsou pro sociální oblast a pátá je pro administrativní oblast. Tím ovšem vzniká tak vysoký počet prioritních faktorů, že je nelze uchopitelně kombinovat, což omezuje navazující kroky SWOT analýzy.
V souladu s metodikami SWOT a příkladů, které je možno nalézt v literatuře, byly při zpracování alternativní SWOT analýzy v rámci hodnocení SEA přísně rozlišovány na jedné straně S a W, což jsou vlastnosti systému a plánovač (tj. veřejná správa) je může ovlivňovat, a na druhé straně O a T, které se nacházejí mimo hranice systému a tedy obvykle leží mimo dosah opatření koncepce. Na O a T je tedy možno se připravit, využít je, zmírnit jejich dopady. Protože strategie je cílena do budoucnosti, ve standardní metodice SWOT se předpokládá, že O a T mohou nastat v časovém rámci SUR. 

Ekonomický pilíř
Silné stránky

S1/EKON, kvalitní menší a střední podnikatelská vrstva 
S2/EKON, silný zpracovatelský průmysl
S3/EKON, stabilní velké podniky 
S4/EKON, potenciál rozvoje cestovního ruchu


Slabé stránky

W1/EKON, staré environmentální zátěže 
W2/EKON, nekvalitní infrastruktura 
W3/EKON, nevýhodná územní koncentrace ekonomické činnosti do měst
W4/EKON, silné zaměření ekonomiky na automobilový průmysl 
W5/EKON, nedostatečné uplatnění tradičních průmyslových a zemědělských činností 
Příležitosti

O1/EKON, rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem a Německem, např. v oblasti cestovního ruchu
O2/EKON, čerpání finančních zdrojů z fondů EU a EHP
O3/EKON, podpora vývoje a zavádění environmentálně šetrných technologií ze strany státu
O4/EKON, podpora ekologického zemědělství včetně energetického využití biomasy ze strany státu 
Rizika (hrozby)

T1/EKON, recese světových trhů v odvětvích tradičních pro Liberecký kraj (sklářství a bižuterie)
T2/EKON, zastavení či zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství na úrovni státu
T3/EKON, nízká podpora revitalizace „brownfields“ a sanace starých environmentálních zátěží ze strany státu
T4/EKON, podpora investic do výrob s nízkou přidanou hodnotou práce
T5/EKON, navyšování objemu silniční přepravy 
T6/EKON, daňové a legislativní úpravy vedoucí k útlumu zejména malého podnikání.

Sociální pilíř
Silné stránky

S1/SOC, dobrá úroveň zdravotní péče;
S2/SOC, široká nabídka sociálních služeb
S3/SOC, relativně vysoký průměrný příjem domácností 
S4/SOC, dobrá dostupnost vzdělávání 
S5/SOC, dobré podmínky pro volnočasové aktivity
Slabé stránky

W1/SOC, nízká úroveň vzdělanosti
W2/SOC, nízká porodnost 
W3/SOC, zastaralý bytový fond
W4/SOC, sociální problémy ve venkovských oblastech 
W5/SOC, nedostatečná jazyková vybavenost
Příležitosti

O1/SOC, podpora aktivní politiky zaměstnanosti ze strany státu 
O2/SOC, využití národních i EU zdrojů pro rozvoje projektů tzv. sociální ekonomiky zejména v menších obcích 
O3/SOC, podpora zvyšování ekonomické aktivity starších občanů ze strany státu 
Rizika (hrozby)

T1/SOC, další zrychlování procesu stárnutí obyvatelstva 
T2/SOC, nízká podpora rekvalifikace pracovníků ze strany státu 
T3/SOC, rostoucí počet příjemců dávek sociální péče
T4/SOC, nedostatečná podpora uplatňování absolventů SŠ, VOŠ, VŠ na trhu práce






Environmentální pilíř
Silné stránky

S1/ENV, velký počet přirozených či přírodě blízkých ekosystémů 
S2/ENV, velký podíl zvláště chráněných území na celkové rozloze kraje 
S3/ENV, relativně nízká úroveň znečištění ovzduší, a dobrá jakost povrchových a podzemních vod 
S4/ENV, dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady
Slabé stránky

W1/ENV, špatná spolupráce a konflikty mezi managementem chráněných území a zástupci obcí 
W2/ENV, špatný stav lesních porostů
W3/ENV, staré ekologické zátěže 
W4/ENV, rostoucí podíl zastavěného území
W5/ENV, zvyšující se produkce odpadů a nízký podíl jejich využití

Příležitosti

O1/ENV, implementace soustavy Natura 2000 v ČR 
O2/ENV, rostoucí zájem o eko a agroturistiku, a o produkty eko-zemědělství
O3/ENV, podpora eko-efektivních opatření ze strany státu 
O4/ENV, rozvoj systému vzdělávání k udržitelnému rozvoji a ekologizace veřejné správy na národní úrovni 
O5/ENV, aplikace principů udržitelného rozvoje v územním plánování v důsledku přijetí nového stavebního zákona 
Rizika (hrozby)

T1/ENV, dopravní politika státu primárně zaměřena na podporu silniční dopravy 
T2/ENV, nízká motivace k využití alternativních obnovitelných zdrojů energie, ke snižování energetické a surovinové náročnosti a k aplikaci BAT technologií 
T3/ENV, tlak investorů na nevhodné využívání území 
T4/ENV, dálkové znečištění ovzduší


2.4.	Scénář vývoje jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje bez implementace SUR LK 
Pro identifikaci předpokládaného vývoje jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje, zejména však životního prostředí, bez realizace strategie byl zpracovatelem SEA definován referenční scénář „bez opatření“, kdy pozitivní i negativní trendy identifikované v analýze dále pokračují, přičemž příležitosti (O) a hrozby (T) se v mírné formě naplní.
Tento scénář byl odvozen ze SWOT, kdy je předpokládáno pokračování současných trendů, aniž by došlo k nějakému dramatické změně zejména v negativním smyslu (tzv. pesimistický scénář), tj. nejsou kombinovány všechny slabé stránky s naplněnými hrozbami.
Ekonomická oblast
Dochází k postupnému zanikání výroby v odvětvích pro region tradičních – sklářství, výroba bižuterie. Snahou je maximálně využít dobré podmínky kraje pro další rozvoj cestovního ruchu (prostřednictvím projektů v rámci strukturálních fondů EU), což v některých případech vede k nadměrné zátěži přírodně cenných území a následnému poklesu zájmu turistů o tyto oblasti. Dále se zvyšuje podíl velkých podniků na ekonomice regionu, spojený s rozšiřováním jejich výrobních areálů v blízkosti větších měst – často na nově zabíraných plochách. Tím je stimulována migrace pracovních sil z venkovských a horských oblastí a dochází k poklesu zemědělské výroby. Velké podniky, které respektují principy eko-efektivity, jsou v kontextu ČR, respektive přeshraničních oblastí, konkurenceschopné. Dochází tak ke snížení „rozmanitosti“ ekonomiky“ a mírnému nárůstu nezaměstnanosti zejména ve venkovských oblastech.
Sociální oblast
Značná část absolventů středních a vysokých škol má potíže s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Vyššímu využití pracovních možností v sousedících státech brání především nedostatečná jazyková vybavenost a neochota cestování za prací. Výdělečně činní občané (zejména ve městech) jsou spokojeni s životem v regionu – s příjmy, vybaveností a službami, s životním prostředím. Nadále však klesá porodnost a dochází ke stárnutí populace. Vzrůstá potřeba zaměstnávání zahraničních pracovníků – zejména ze států bývalého Sovětského svazu. Spolu s vylidňováním venkovských oblastí narůstají sociální problémy ve městech. Obce s aktivními obyvateli, podporovanými místní samosprávou, však dokáží lépe využít možností, které přináší fondy EU. Zvyšují se nároky na kapacitu a kvalitu sociálních služeb. Vzhledem k nedostatečným možnostem rekvalifikace mírně roste dlouhodobá nezaměstnanost. 
Environmentální oblast
Zvětšují se rozdíly mezi kvalitou životního prostředí v jednotlivých částech regionu. Většina území s přirozenými či přírodě blízkými ekosystémy je pod určitým stupněm ochrany. Postupně se zlepšuje stav lesních porostů, především stoupá podíl listnatých stromů. Dojde k mírnému nárůstu plochy chráněných území a ke zlepšení podmínek ochrany v nich. Zvyšuje se počet zemědělských subjektů, hospodařících v souladu s principy ekologického zemědělství, a zároveň nabízející možnost eko-agro-turistiky. Některé – zejména horské a podhorské oblasti – však budou vystaveny nadměrnému tlaku, způsobeným rostoucím cestovních ruchem. V okolí větších měst však naopak dochází k novým záborům půdy (přičemž nejsou dostatečně revitalizovány a využívány plochy „brownfields“) a k rozvoji areálů průmyslových podniků. Tím se zvyšuje objem individuální automobilové dopravy a přepravy, což je spojeno s rostoucí hlukovou a imisní zátěží. Průmyslové provozy však dodržují příslušné limity stanovené legislativou pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí a snaží se zavádět eko-efektivní inovace. Postupně roste povědomí občanů o možnostech nakládání s odpady – zvyšuje se podíl tříděných komunálních odpadů. Vzhledem k politice státu roste i podíl znovuvyužitých odpadů.  Postupně dochází ke zlepšení situace v dálkovém znečištění ovzduší, zejména z Polské republiky. V rámci pořizování nových územních plánů obcí je diskutována problematika udržitelného rozvoje, což postupně vede obyvatele k uvědomování si nutnosti řešit zejména ekonomický rozvoj s ohledem na ochranu životního prostředí a jejich vlastního zdraví. 

3.	Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy
Priority, strategické cíle a opatření SUR LK jsou většinou formulovány bez vztahu na konkrétní území či lokalitu. Lze tedy předpokládat jejich vliv na celé území kraje nebo na velkou část regionu. Pro bližší identifikaci možných vlivů na konkrétní oblasti bylo zpracovatelem SEA území Libereckého kraje rozčleněno do následujících „typových“ oblastí v pořadí klesající environmentální hodnoty:

Oblast
Typ
Charakteristika
Environmentální hodnota/
zranitelnost
O1
Území chráněná dle zvl. předpisů (CHKO, NP, Natura 2000, CHOPAV, CHLÚ a pod.), území s převládající přírodní složkou (např. horské hřebeny)
Vysoká biodiversita, zbytky původní krajiny s nízkým antropogenním ovlivněním, nízká hustota osídlení
vysoká/vysoká
O2
Lidská sídla včetně příměstských rekreačních oblastí, lázeňské oblasti, lesoparky a pod.
Kulturní krajina převážně neprůmyslového charakteru (malé podniky, služby), vysoká hustota osídlení, umělé prvky vč. skládek TKO. Při ochraně živ. prostředí především redukce zdravotních rizik
střední/střední
O3
Zemědělské oblasti s převládající rozlohou orné půdy a pastvin, převládají sídla do 2 tis. obyvatel
Zemědělské plodiny a chov hospodářských zvířat, eutrofizace povrchových vod, vodní eroze, pesticidy
střední/střední
O4
Produkční lesy (převážně smrkové monokultury)
Velmi nízká biodiversita, vysoká zranitelnost kalamitami (hmyz, počasí)
střední/vysoká
O5
Území povrchové těžby uhlí, kamene a štěrkopísků
Území téměř zbavené biotické složky, narušený vodní režim, dopravní zátěž, problémy jen zčásti možno odstranit rekultivací
nízká/nízká
O6
Průmyslová území, významná dopravní infrastruktura (letiště, přístavy, nádraží, rychlostní komunikace, sklady a pod.)
Převládá ruderální a cizorodá flora, hlodavci. Emisní zdroje a produkce průmysl. odpadů. Hluk a vysoké dopravní emise, zdroj přízemního ozónu
nízká/nízká

4.	Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí
4.1	Prioritní problémy životního prostředí v dotčeném území
Z výše uvedených zdrojových dokumentů vybral SEA tým následující problémové okruhy, které pokládá za prioritní:
	vysoké emise těžkých kovů (Cd,As, Ni), VOC a prašného aerosolu,

aktivity necitlivě zasahující do krajinného rázu, 
vysoká dopravní zátěž, nedokončená silniční síť,
problémy se sanací starých průmyslových zátěží (Mimoň, Boreček, Hradčany, Ralsko, Robeč atd.), 
tlaky na těžbu kamene a písků (vč. těžby nevýhradních nerostů),
tlaky na stavby na zelené louce včetně průmyslových zón, vyjímání půdy ze ZPF,
nedostatečná péče drobných vlastníků lesa a zemědělské půdy, přetrvávající důsledky nezákonných těžeb,
mísení splaškových a dešťových, zastaralý kanalizační systém ve většině obcí,
přetrvávající znečištění některých toků (III. až V. jakostní třída),
	nedostatečné materiálové a energetické využívání odpadů včetně biologicky rozložitelných.

4.2	Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Legislativní rámec hodnocení
Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti se provádí na základě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), kterou byly do našeho právního řádu implementovaly dvě významné směrnice Evropských společenství, směrnice Rady 79/409/EHS, ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, a  směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Území, vyhlašovaná na základě obou směrnic, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti, spolu vytvářejí soustavu Natura 2000. Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Evropsky významné lokality
Za účelem ochrany typů přírodních stanovišť a druhů živočichů a rostlin, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (jsou uvedeny v příloze I (stanoviště) a |II (druhy živočichů a rostlin) směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) se vytvářejí evropsky významné lokality. Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za příznivý, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.
Mezi Evropsky významné lokality patří lokality, které již byly zařazeny do tzv. „evropského seznamu“. Dále tam patří lokality, zařazené do tzv. „národního seznamu“, což je seznam lokalit vyžadujících zvláštní územní ochranu a splňující zákonem dané podmínky, která byly zařazeny do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní ochranu. Dále mezi ně patří tzv. sporné lokality, což jsou lokality, které splňují podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyly tam zařazeny, a vyskytuje se na nich prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie. 
Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť nebo evropsky významné druhy, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené jako prioritní v přílohách směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Lokality, zařazené do národního seznamu stanovila vláda nařízením č. 132/2005, Sb., přičemž v seznamu jsou odlišeny lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních druhů. Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam spolu s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. Lokality, které budou zařazeny do evropského seznamu, a sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce zákonů formou sdělení. Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality již požívají předběžnou ochranu a v plném rozsahu pro ně musí být prováděno hodnocení důsledků koncepcí a záměrů.
Ptačí oblasti
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených v přílohách směrnice Rady 79/409/EHS, ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, které stanovuje vláda nařízeními.
Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů
Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit a získané informace předávají Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního prostředí vypracuje každých 6 let zprávu, která obsahuje mj. i zhodnocení stavu evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Tato zpráva pak musí být předložena Komisi a také zveřejněna. Podrobnosti o tom, jaký stav evropského stanoviště a jaký stav evropsky významného druhu se z hlediska ochrany považuje za příznivý stanoví vláda nařízením.

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany (výjimkou jsou plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území a lesních hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy). Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle předchozího odstavce se postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.), pokud zákon nestanoví jiný postup.
Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit výše uvedený záměr (dále jen "předkladatel"), je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení (pokud zákon neupravuje postup jinak, postupuje se podle zákona č. 100/2001 Sb.). Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Výše uvedené posouzení mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.
Orgán, který je příslušný ke schválení výše uvedené koncepce nebo záměru, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za dále uvedených podmínek. Pokud hodnocení prokáže negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení koncepce nebo záměru. Uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí o uložených a provedených kompenzačních opatřeních informuje Komisi. Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť  nebo prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy, vydala-li k zamýšlené koncepci nebo záměru stanovisko Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko. 

Výčet navržených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Libereckého kraje
Detailní popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je uveden v příloze.
Navržené evropsky významné lokality
Kokořínsko (CZ0214013)
Lužickohorské bučiny (CZ0420520)
Horní Kamenice (CZ0423507)
Kozlov - Tábor (CZ0510164)
Průlom Jizery u Rakous (CZ0510191)
Jizerskohorské bučiny (CZ0510400)
Rašeliniště Jizerky (CZ0510402)
Quarré (CZ0510403)
Bukovec (CZ0510405)
Smědava (CZ0510408)
Rašeliniště Jizery (CZ0510415)
Klíč (CZ0510508)
Jezevčí vrch (CZ0510509)
Roverské skály (CZ0512100)
Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky (CZ0513237)
Cihelenské rybníky (CZ0513238)
Janovické rybníky (CZ0513240)
Manušické rybníky (CZ0513244)
Mariánský rybník (CZ0513245)
Pelíkovice (CZ0513247)
Prácheň - Zicht (CZ0513249)
Rokytka (CZ0513251)
Luční potok (CZ0513254)
Slatinné vrchy (CZ0513255)
Smědá (CZ0513256)
Stružnické rybníky (CZ0513257)
Stvolínky - Kravaře (CZ0513258)
Vápenice - Basa (CZ0513261)
Dolní Ploučnice (CZ0513505)
Horní Ploučnice (CZ0513506)
Zahrádky (CZ0513508)
Svitavka (CZ0513509)
Bílá Desná - kanál protržené přehrady (CZ0513657)
Český Dub - základní umělecká škola (CZ0513658)
Doksy - zámek (CZ0513659)
Lemberk - zámek (CZ0513662)
Podhájí - chalupa (CZ0513663)
Skalice u České Lípy (CZ0513665)
Jeskyně Sklepy pod Troskami (CZ0513666)
Zdislava - kostel (CZ0513668)
Jizera a Kamenice (CZ0513822)
Suchý vrch - Naděje (CZ0514041)
Jestřebsko - Dokesko (CZ0514042)
Podtrosecká údolí (CZ0514113)
Velký a Malý Bezděz (CZ0514243)
Západní jeskyně (CZ0514667)
Krkonoše (CZ0524044)




Ptačí oblasti
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (CZ0511007)
Jizerské hory (CZ0511008)
Krkonoše (CZ0521009)

Referenční cíl
Jako základní dokument pro stanovení referenčního cíle pro hodnocení vlivu posuzované koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly využity metodické meteriály Evropské komise. Návrh referenčního cíle byl upřesněn s ohledem předmět ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na území Libereckého kraje. Tímto cílem je:
	Dobrý stav z hlediska ochrany ptáků, stanovišť, živočichů a rostlin, které jsou předmětem ochrany v ptačích oblastech a  navržených evropsky významných lokalitách a na území Libereckého kraje.


Hodnocení navržených opatření vzhledem k referenčnímu cíli
Pro zjištění, zda Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje může při realizaci mít významné vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, bylo provedeno hodnocení navržených strategických cílů vzhledem k referenčnímu cíly stanovenému v předcházející kapitole, tj. zda a jakým způsobem strategické cíle Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje přispívají (či nikoliv) k naplňování referenčního cíle. Pro hodnocení bylo použito následující stupnice:
-2	potenciálně velmi negativní vliv,
-1	potenciálně negativní vliv,
0 	nemá žádný potenciální vliv,
+1	potenciálně pozitivní vliv,
+2	potenciálně velmi pozitivní vliv,
?	hodnocení nelze provést vzhledem k nejistotám
Tabulka:	Vliv strategických cílů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Strategický cíl
Význam vlivu
Komentář
Zvýšit HDP v tržních cenách na 330 tis.Kč na osobu do roku 2020.
0

Zvýšit podíl podniků se zavedeným environmentálně orientovaným systémem řízení, se schválenou environmentální politikou a certifikovaných podle EMAS, resp. podle norem řady ISO 14000 na 7 % do roku 2020.
0

Zvýšit podíl podniků se zavedeným sociálním systémem řízení podle norem řady SA 8000, AA 1000 a SIGMA do r. 2020.
0

Do r. 2020 rozšířit spektrum odvětví zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji
?
Vliv rozšíření spektra odvětví zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Zvýšit podíl malých a středních podniků na celkovém HDP Libereckého kraje do roku 2020.
?
Vliv zvýšení podílu malých a středních podniků na celkovém HDP Libereckého kraje do roku 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit. V takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Zvýšit podíl zaměstnanců malých a středních podniků z celkového počtu zaměstnanců do roku 2020.
0

Zvýšit podíl malých a středních podniků na 270 na 1000 obyvatel do r. 2020.
?
Vliv zvýšení podílu malých a středních podniků na 270 na 1000 obyvatel na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany. Jedním z kritérií při podpoře malého a středního podnikání by měla být šetrnost k přírodě a krajině.
Zvýšit podíl investic do oblasti udržitelného cestovního ruchu z celkových investic v kraji do roku 2020.
?
Vliv zvýšení podílu investic do oblasti udržitelného cestovního ruchu z celkových investic v kraji do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. Vzhledem k charakteru cíle lze však důvodně předpokládat, že jeho realizace by v konkrétních případech mohla mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. V takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Do r. 2020 zvýšit lůžkovou kapacitu ubytovacích zařízení na 125 turistických lužek na 1000 obyvatel Libereckého kraje.
?
Vliv zvýšení lůžkové kapacity ubytovacích zařízení na 125 turistických lužek na 1000 obyvatel Libereckého kraje do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. Vzhledem k charakteru cíle lze však důvodně předpokládat, že jeho realizace by v konkrétních případech mohla mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. V takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Rozšířit a zkvalitnit systém cyklotras na 2 tis.km v Libereckém kraji do r. 2020.
?
Vliv rozšíření a zkvalitnění systému cyklotras na 2 tis.km v Libereckém kraji do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Snížit podíl individuální automobilové dopravy na celkových přepravních výkonech do r. 2020.
0

Snížit podíl silniční nákladní dopravy na celkových přepravních výkonech v nákladní dopravě do r. 2020.
0

Zavést integrovaný systém dopravy v Libereckém kraji, zejména ve velkých městech kraje a v příhraničních oblastech do r. 2020.
0

Zvýšit celkové rozlohy pěších zón v centrech měst Libereckého kraje a celkové rozlohy zón s omezenou dopravou (např. ve vilových čtvrtí a sídlištích) do roku 2020.
0

Zvýšit počet zaměstnanců v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, rybolov) z celkového počtu zaměstnanců Libereckého kraje na 6 % do r. 2020.
-2
Zvyšování počtu zaměstnanců v primárním sektoru bude spojeno s větším intenzifikací výroby. Vzhledem k tomu, že evropsky významné lokality a ptačí území v Libereckém kraji jsou lokalizovány v místech s vysokým potenciálem pro lesnickou a rybářskou produkci, má tento strategický cíl potenciálne velmi negativní vliv. Jednotlivá opatření k realizaci tohoto cíle by mohla mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Zvýšit podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy z celkové rozlohy zemědělského půdního fondu Libereckého kraje na 20 % do r. 2020.
+1

Zvýšit podíl investic do zemědělství z celkových investic v kraji do r. 2020.
-2
Zvýšení podílu investic do zemědělství z celkových investic v kraji do r. 2020 představuje zvýšení intenzity zemědělské výroby, které má potenciálně velmi negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí území. Realizace v konkrétních případech může mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. V takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
V období 2008 – 2020 stabilizovat registrovanou míru nezaměstnanosti na úroven 6,5 %.
0

Zvýšit počty dlouhodobě nezaměstnaných a registrovaných na pracovních úřadech zapojených do programů veřejně prospěšných prací na 20 % do r. 2020.
0

Zvýšit počet míst v zařízení sociální péče pro důchodce na 1000 obyvatel starších 65 let na 35 % a počet bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou (DPS) na 1000 obyvatel starších 65 let na 30 % v Libereckém kraji do roku 2020.
0
.
Zvýšit nabídku preventivních, alternativních a terénních zdravotně-sociálních služeb na 1000 obyvatel v Libereckém kraji do roku 2020.
0

Zvýšit podíl obyvatelstva s dokončeným vysokoškolským vzděláním na 10 % do r. 2020.
0

Zvýšit podíl studentů vysokých škol na 1000 obyvatel v Libereckém kraji do r. 2020.
0

Zvýšit podíl revitalizovaných center měst a obcí z celkového množství měst a obcí v Libereckém kraji do r. 2020.
0

Snížit podíl neobydlených domů a bytů na 1000 obyvatel v Libereckém kraji do r. 2020.
0

Zvýšit počet dokončených bytů v Libereckém kraji na 6 na 1000 obyvatel do roku 2020.
0

Nárůst podílu pořízených investic na ochranu životního prostředí na HDP Libereckého kraje na 5 % do r. 2020.
?
Vliv nárůstu podílu pořízených investic na ochranu životního prostředí na HDP Libereckého kraje na 5 % do r. 2020. na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Nárůst podílu pořízených investic na ochranu přírody a krajiny na HDP Libereckého kraje na 0,5 % do r. 2020.
+1
Zvýšení podílu pořízených investic na ochranu přírody a krajiny má na evropsky významné lokality a ptačí území potenciálně pozitivní vliv, a to bez ohledu na to, jestli budou umístěny do těchto území nebo mimo ně, neboť jejich vliv bude významný pro přírodu celého regionu.
Zvýšit celkovou rozlohu trvalých travních porostů z celkové rozlohy zemědělské půdy Libereckého kraje na 47 % do r. 2020.
+1
Tato opatření by mělo přispět ke zlepšení přírodního prostředí v celém regionu.
Snížit podíl zemědělsky neobhospodařované půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy Libereckého kraje do r. 2020.
?
Vliv snížení podílu zemědělsky neobhospodařované půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy Libereckého kraje do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
V období 2008 – 2020 udržet podíl listnatých porostů na celkovém zalesňování území Libereckého kraje nad 35 %.
+1
Vyšší podíl listnatých porostů přispěje ke zvýšení biodiverzity.
Zvýšit podíl listnatých porostů na celkové ploše lesa na 21 % do r. 2020.
+1
Vyšší podíl listnatých porostů přispěje ke zvýšení biodiverzity.
Zvýšit podíl rozlohy obnovených lesních porostů na celkové rozloze imisně postižených oblastí na území Libereckého kraje do r. 2020.
?
Vliv zvýšení podílu rozlohy obnovených lesních porostů na celkové rozloze imisně postižených oblastí na území Libereckého kraje do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Snížit celkovou rozlohu ploch na území Libereckého kraje, na nichž nebyla provedena sanace starých ekologických zátěží do r. 2020.
0

Snížit rozlohu nevyužívaných ploch a objektů ("brownfields") na území Libereckého kraje do r. 2020.
?
Vliv snížení rozlohu nevyužívaných ploch a objektů ("brownfields") na území Libereckého kraje do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů.
Nevyužívané plochy obvykle zarůstají ruderální vegetací a jsou pak zdrojem diaspor nežádoucích druhů rostlin, které by mohlo ohrozit předmět ochrany některých evropsky významných lokalit, proto je možno v obecné rovině hodnotit tento cíl jako pozitivní, který by se mohl přispět k lepšímu stavu ochrany evropsky významných lokalit. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Minimalizovat živelnou výstavbu na „zelené louce“ mimo kompaktně zastavěná území měst a obcí („urban sprawl“) na území Libereckého kraje do r. 2020.
?
Negativní vliv tohoto cíle na na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze vyloučit. Pozitivní vliv nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů.
Snížit emise skleníkových plynů do r. 2020.
0
Snížení emisí skleníkových plynů v Libereckém krajin do r. 2020 nebude mít žádný definovatelný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Snížit emise prašných částic na 0,3 t/km² a emise NOx na 0,5 t/km² do r. 2020.
?
Negativní vliv tohoto cíle na na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze vyloučit. Pozitivní vliv nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. Tento cíl může mít na evropsky významné lokality nebo ptačí území pozitivní vliv, jehož míru nelze vzhledem k nedostatku informací kvantifikovat. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze ani vyloučit významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.
Snížit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy Libereckého kraje na 0,2 % do r. 2020.
?
Negativní vliv tohoto cíle na na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze vyloučit. Pozitivní vliv nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů.
Zpracovat Plány zlepšování kvality ovzduší pro všechny obce v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší do konce r. 2007.
?
Negativní vliv tohoto cíle na na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze vyloučit. Pozitivní vliv nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů.
Snížit celkovou produkci směsného komunálního odpadu v Libereckém kraji na 450 kg na obyvatele do r. 2020.
0

Snížit celkovou produkci průmyslových odpadů v Libereckém kraji na jednotku HDP na 0,6 tun/mil.CZK do r. 2020.
0

Snížit podíl skládkování odpadů na celkovém nakládání s odpady v Libereckém kraji na 13 % do r. 2020.
0

Průběžně zvýšit podíl recyklace a materiálového a energetického využití odpadů na celkovém nakládání s odpady na 15 % do r.2020..
0

Vytvořit management a institucionální zajištění udržitelného rozvoje Libereckého kraje do konce r. 2006.
0

Ustanovit Komisi udržitelného rozvoje Libereckého kraje, jako poradního orgánu Rady a Zastupitelstva včetně příslušného finančního a organizačního zajištění.
0

Zřídit Oddělení udržitelného rozvoje na Krajském úřadu Libereckého kraje.
0

Na úrovni obcí s rozšířenou působností podpořit vznik Rad obcí pro udržitelný rozvoj.
0

Vytvořit a zavést monitorovací program nadefinovaných titulkových a programových indikátorů udržitelného rozvoje dle Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na regionální úrovni
0

Zavést Fórum udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
0

Snížit celkovou zadluženost obcí Libereckého kraje na 4,45 % ukazatele dluhové služby do r. 2020.
0

Zvýšit daňovou výtěžnost Libereckého kraje do r. 2020.
0

Do r. 2020 průběžně zvýšit podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv.
0

Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit environmentální politiku kraje navazující na krajskou strategii udržitelného rozvoje a dále environmentální politiky ve všech obcích s rozšířenou působností Libereckého kraje do r. 2020.
0

Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit místní strategie udržitelného rozvoje navazující na krajskou strategii udržitelného rozvoje i na environmentální politiku kraje ve všech obcích s rozšířenou působností Libereckého kraje do r. 2020.
0

Vytvořit systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji.
0

Do r. 2020 zvýšit objem finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.
0
0.
Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje s fungujícím procesem MA 21 do r. 2020.
0

Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje zapojených do „Národní sítě zdravých měst ČR“ a do „Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj“ na 10 % do r. 2020.
0

Zvýšit zapojení stakeholders a veřejnosti do strategického plánování a rozhodovacích procesů Libereckého kraje do r. 2020.
0

Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit ve všech obcích Libereckého kraje územně plánovací dokumentaci, tak aby se dosáhlo 100 % pokrytí území kraje do r. 2012.
0

Nárůst podílu prostředků ze zdrojů Libereckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty realizované na území Libereckého kraje do r. 2020.
?
Vliv nárůstu podílu prostředků ze zdrojů Libereckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty realizované na území Libereckého kraje do r. 2020 na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů. U jednotlivých záměrů ke splnění tohoto cíle nelze významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučit a v takovém případě musí být provedeno hodnocení vlivu záměru na toto území a stav jeho ochrany.

Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí území vyplývajících z provedení koncepce
Vzhledem k tomu, že z provedení koncepce Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje nevyplyne žádný definovatelný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí území, nejsou žádná opatření na předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů navrhována.

Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vzhledem k tomu, že nelze většinu navržených cílů vyhodnotit z důvodu nedostatku informací a neznámé lokalizace konkrétních záměrů a nelze definovat vztah k opatřením a trendům, není možné stanovit indikátory vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Hodnocení
Předložená koncepce Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje byla posouzena podle ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocen byl vliv koncepce na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území Libereckého kraje a na cíle jejich ochrany. 
Z provedeného hodnocení vyplývá, že posuzovaná koncepce Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje nebude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti za podmínky, že každé opatření, navržené ve Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje, bude realizováno s respektováním ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.





5.	Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty do úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení
Jako základní dokument pro stanovení referenčních cílů ochrany životního prostředí byla využita Státní politika životního prostředí (MŽP, 2004), respektive tímto dokumentem stanovené cíle. Návrh referenčních cílů byl dále konkretizován s ohledem na výše uvedené prioritní problémy v oblasti životního prostředí v Libereckém kraji a na výstupy alternativní SWOT analýzy, zpracované v rámci SEA SUR LK. V návrhu referenčních cílů byly zohledněny požadavky závěru zjišťovacího řízení, vydaného Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí.
	Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).

Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).
Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.
Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).
Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.
Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).
	Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
	Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami). 
Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 
Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
	Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 

 
Zjištění, zda a jakým způsobem byly výše uvedené referenční cíle zohledněny při přípravě SUR LK, je předmětem následující kapitoly.  

6.	Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a  přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí
6.1	Hodnocení strategických cílů SUR LK
Pro zjištění, zda SUR LK může při realizaci mít závažné vlivy na životní prostředí, bylo provedeno hodnocení jednotlivých navržených strategických cílů vzhledem k referenčním cílům (stanoveným v rámci SEA, viz Kapitola 5), tj. zda a jakým způsobem strategické cíle SUR LK přispívají (či nikoliv) k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo použito následující stupnice:
-2	potenciálně velmi negativní vliv,
-1	potenciálně negativní vliv,
0 	nemá žádný potenciální vliv,
+1	potenciálně pozitivní vliv,
+2	potenciálně velmi pozitivní vliv,
?	hodnocení nelze provést vzhledem k nejistotám nebo nedostatku informací
Způsob hodnocení: 
Hodnocení strategických cílů bere v úvahu i příslušná navržená opatření pro jejich realizaci. Předpokládáme, že podpora opatření nebude poskytována pouze z prostředků EU, např. SAPARD, strukturální a kohesní fondy atd., ale i jinými formami podpory, např. poskytováním provozních povolení, prostředků z krajského rozpočtu, SPŽP a pod. Proto se nelze domnívat, že nemohou nastat negativní dopady (např. rozvoj malého a středního podnikání nebo turistických služeb), pokud nebudou uplatněna stejně přísná environmentální kriteria jako při financování z výše uvedených fondů EU. Při hodnocení byly zvážena maximální možná environmentální rizika, která mohou při realizaci konkrétních projektů v rámci strategických cílů a opatření nastat. Pro předcházení těchto případných rizik jsou navrženy podmínky pro jejich realizaci. 
Všechny strategické cíle navržené SUR LK byly vyhodnoceny vzhledem k referenčním cílům ochrany životního prostředí pomocí matic v programu MS Excel. Hodnocení ukázalo, že převážná většina navrhovaných strategických cílů nebude mít negativní dopady na životní prostředí, naopak velká část přinese zlepšení stavu životního prostředí. 
V níže uvedených tabulkách je podrobné hodnocení těch strategických cílů, u kterých byly identifikovány potenciální negativní vlivy (s vysvětlujícím komentářem k hodnocení). Zároveň byla u těchto strategických cílů navržena jejich reformulace a podmínky realizace příslušných opatření. 

Strategický cíl: 
Do r. 2020 rozšířit spektrum odvětví zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
0

	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

-1
Nové provozy mohou zvýšit zábor ZPF.
	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

-1
Výstavba nových provozů může negativně ovlivnit prostředí zejména v sídlech (hluk, zvýšená dopravní zátěž)
	Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.

0

Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

0

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
0

Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
0

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: 
Návrh podmínek pro realizaci: Případnou výstavbu nových provozů přednostně realizovat v areálech bývalých průmyslových provozů („brownfields“). 


Strategický cíl: 
Zvýšit podíl malých a středních podniků na celkovém HDP Libereckého kraje do roku 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
0

	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

0

Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
-1
Rozvoj malého a středního podnikání může znamenat zvýšenou dopravní zátěž v sídlech (zásobování atd.).
	Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).

0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

0

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
-1
SMEs jsou mimo přísnou kontrolu a tlaky na zavádění BAT (viz IPPC) a mohou na jednotku produkce mít negativnější dopad na životní prostředí, než velké podniky regulované IPPC
Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
0

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: Zvýšit podíl malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou na celkovém HDP Libereckého kraje do roku 2020.
Návrh podmínek pro realizaci: SMEs využívající prioritní polutanty (emise do ovzduší, vody a odpady) by neměly mít provozovny v centrech měst a mimo určené zóny (s výhodou průmyslové zóny s ČOV, sběrem odpadů atd.).


Strategický cíl: 
Zvýšit podíl zaměstnanců malých a středních podniků z celkového počtu zaměstnanců do roku 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
0

	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

0

Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
-1
Rozvoj malého a středního podnikání může znamenat zvýšenou dopravní zátěž v sídlech (zásobování atd.).
Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

0

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
-1
SMEs jsou mimo přísnou kontrolu a tlaky na zavádění BAT (viz IPPC) a mohou na jednotku produkce mít negativnější dopad na životní prostředí, než velké podniky regulované IPPC
Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
0

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: Zvýšit podíl zaměstnanců malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou z celkového počtu zaměstnanců do roku 2020.
Návrh podmínek pro realizaci: SMEs využívající prioritní polutanty (emise do ovzduší, vody a odpady) by neměly mít provozovny v centrech měst a mimo určené zóny (s výhodou průmyslové zóny s ČOV, sběrem odpadů atd.).


Strategický cíl: 
Zvýšit podíl malých a středních podniků na 270 na 1000 obyvatel do r. 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
0

	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

0

Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
-1
Rozvoj malého a středního podnikání může znamenat zvýšenou dopravní zátěž v sídlech (zásobování atd.).
Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

0

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
-1
SMEs jsou mimo přísnou kontrolu a tlaky na zavádění BAT (viz IPPC) a mohou na jednotku produkce mít negativnější dopad na životní prostředí, než velké podniky regulované IPPC
Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
0

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: Zvýšit podíl malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou na 270 na 1000 obyvatel do r. 2020.
Návrh podmínek pro realizaci: SMEs využívající prioritní polutanty (emise do ovzduší, vody a odpady) by neměly mít provozovny v centrech měst a mimo určené zóny (s výhodou průmyslové zóny s ČOV, sběrem odpadů atd.).






Strategický cíl: 
Zvýšit podíl investic do oblasti cestovního ruchu z celkových investic v kraji do roku 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
-1
Zvýšený pohyb (cyklo)turistů v přírodně cenných územích může působit poškození (ničení vegetace, erozní rýhy a pod.).
	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

-1
Zvýšení počtu návštěvníků může znamenat snížení atraktivity území
Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
0

Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
-1
Zvýšený pohyb (cyklo)turistů v přírodně cenných územích může působit poškození (ničení vegetace, erozní rýhy a pod.).
	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

+2

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
0

Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
+1

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: Zvýšit podíl investic do udržitelných forem cestovního ruchu z celkových investic v kraji do roku 2020.
Návrh podmínek pro realizaci: Rozvoj cestovního ruchu by měl směřovat zejména mimo oblasti environmentálně významné se zachovalou přírodní složkou. Environmentálně šetrná turistika je zejména ta, při níž nedochází ke koncentraci turistického ruchu v několika atraktivních a dopravně přístupných lokalitách. Vysoká koncentrace turistických služeb vede k deformaci místní ekonomiky, která je neúměrně závislá na sezónních příjmech z turistického ruchu. Sezónní zvýšení populace vytváří problémy s TKO a čistěním odpadních vod atd. Doporučujeme proto podporovat zejména menší poskytovatele v oblastech, kde je stále dobrý absorpční potenciál pro tuto zátěž.


Strategický cíl: 
Do r. 2020 zvýšit lůžkovou kapacitu ubytovacích zařízení na 125 turistických lužek na 1000 obyvatel Libereckého kraje.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
-1
Zvýšený pohyb (cyklo)turistů v přírodně cenných územích může působit poškození (ničení vegetace, erozní rýhy a pod.).
	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

-1
Zvýšení počtu návštěvníků může znamenat snížení atraktivity území 
	Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.

0

Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
+1

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
-1
Zvýšený pohyb (cyklo)turistů v přírodně cenných územích může působit poškození (ničení vegetace, erozní rýhy a pod.).
	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

+2

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
+2

Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
+1

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: 
Návrh podmínek pro realizaci: Rozvoj ubytovacích kapacit musí být realizován souběžně s podporou environmentálně šetrných způsobů dopravy do konkrétních lokalit a s informační kampaní o chování návštěvníků k životnímu prostředí. Vysoká koncentrace turistických služeb vede k deformaci místní ekonomiky, která je neúměrně závislá na sezónních příjmech z turistického ruchu. Sezónní zvýšení populace vytváří problémy s TKO a čistěním odpadních vod atd. Doporučujeme proto podporovat zejména menší poskytovatele v oblastech, kde je stále dobrý absorpční potenciál pro tuto zátěž.


Strategický cíl: 
Rozšířit a zkvalitnit systém cyklotras na 2 tis.km v Libereckém kraji do r. 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
-1
Zvýšený pohyb (cyklo)turistů v přírodně cenných územích mimo cyklotrasy může působit poškození (ničení vegetace, erozní rýhy a pod.).
	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

0

	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

0

Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
+2

Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

+1

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
+1

Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
+2

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
+2

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
+1

Návrh reformulace a doplnění: 
Návrh podmínek pro realizaci: Plánování a realizaci nových cyklostezek je nutné provádět ve spolupráci s orgány ochrany  přírody a respektovat jejich požadavky, zejména z hlediska vedení tras mimo chráněných území a lokalit.


Strategický cíl: 
Zvýšit podíl investic do zemědělství z celkových investic v kraji do r. 2020.
Referenční cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
Hodnocení možných vlivů
Komentář
Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).
-1
Intenzivní zemědělská výroba má negativní vliv na biodiversitu.
	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

-1
Při intenzivní zemědělské výrobě (velkochovy) může docházet ke znečistění podzemních vod
	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy.

0

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

0

	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

0

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti a pod.).

0

Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.
0

Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).
0

Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů.
0

	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

0

Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň.
0

Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví.
0

Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.
0

Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení), zkvalitňovat vnitřní prostředí budov. 
0

Návrh reformulace a doplnění: Zvýšit podíl investic do zemědělství z celkových investic v kraji do r. 2020.  
Návrh podmínek pro realizaci: Investice musí směřovat mimo oblasti s zachovalou přírodní složkou pokud se přímo netýkají eko-zemědělství. U zemědělských subjektů, které jsou středními nebo velkými zdroji znečišťování, by podpora měla směřovat do subjektů hospodařících v souladu se zásadami správné zemědělské praxe. 

6.2 Hodnocení vlivů na složky životního prostředí
Jednotlivé strategické cíle navrhované v rámci SUR LK nemají charakter konkrétních opatření či aktivit. Vzhledem k nelze vyhodnotit jejich vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Konkrétní vlivy budou záviset na způsobu jejich realizace, tj. implementaci SUR LK – pro zjištění skutečných dopadů implementace SUR LK jsou navrženy ukazatele pro sledování plnění referenčních cílů ochrany životního prostředí. U konkrétních projektů většího rozsahu, které budou případně navrženy k realizaci v rámci SUR LK, lze předpokládat posouzení jejich vlivů na složky životního prostředí v rámci procesů EIA.

7. 	Plánované opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce
Na základě hodnocení jednotlivých strategických cílů SUR LK vzhledem ke stanoveným referenčním cílům ochrany životního prostředí (viz Kap. 6) byly v opodstatněných případech navrženy podmínky realizace, které by měly být splněny při realizaci navržených opatření. Tyto podmínky jsou uvedeny pro jednotlivé strategické cíle  opatření v hodnotících tabulkách (viz Kapitola 6).


8. 	Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how)
8.1	 Výběr zkoumaných variant
SUR LK je předkládána jako jednovariantní. V rámci zpracovávání tohoto strategického materiálu byla v rámci pracovní skupiny vedena diskuse a byly zvažovány varianty optimálního řešení navrhovaných priorit,  cílů a opatření. Vznikající verze byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách předkladatele koncepce. Součástí přípravy SUR LK byla také propagační a informační kampaň na území kraje s cílem seznámit veřejnost se základními principy udržitelného rozvoje a s možnostmi zapojení se do přípravy strategie. Předkládaná verze SUR LK byla projednána v rámci Krajského úřadu Libereckého kraje.
Alternativy mohou nastat při implementaci SUR LK, kdy budou vybírány konkrétní projekty a aktivity k realizaci. Vzhledem k tomu je nutné, aby při výběru projektů byla použita navržená kritéria pro výběr projektů (viz Kap. 10) a pro realizaci tak byly vybírány z hlediska životního prostředí co možná nejpříznivější projekty.

8.2	Popis  provedení posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí
Posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Dalším výchozím dokumentem je Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004). 
Zpracovatelé SEA měli možnost účastnit se procesu přípravy SUR LK již od počátečních fázích. Jednotlivé výstupy SEA tak mohly být zpracovány do SUR LK během jejího zpracování. Výchozími prvky posouzení byly:
a)	zpracování alternativní SWOT analýzy a scénáře možného vývoje jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje pro Liberecký kraj
b)	stanovení referenčních cílů ochrany životního prostředí
c)	vyhodnocení vztahu navržených strategických cílů SUR LK vzhledem k referenčním 	cílům životního prostředí 

Kroky posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí:
·	vyhodnocení jednotlivých zpracovávaných částí SUR LK (analytická část – část „Životní prostředí“, SWOT analýza, návrhová část);
·	návrhy změn, úprav, reformulací a doplnění textu SUR LK, včetně návrhu úprav a doplnění navrhovaných priorit, strategických cílů a opatření;
·	vyhodnocení navrhovaných strategických cílů SUR LK vzhledem ke stanoveným referenčním cílům ochrany životního prostředí; 
·	v opodstatněných případech stanovení podmínek realizace konkrétních záměrů;
·	stanovení návrhu systému environmentálního hodnocení projektů a aktivit, které budou realizovány v rámci implementace SUR LK; 
·	návrh sledování skutečných vlivů implementace SUR LK na životní prostředí (monitoring).

8. 3. Problémy při shromažďování požadovaných údajů
Předkladatel a zpracovatel SUR LK poskytli zpracovateli SEA dostatečné množství relevantních údajů pro zpracování hodnocení.
 


9. 	Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivů koncepce na 	životní prostředí
9.1	Indikátory navržené v rámci SUR LK
V SUR LK byly navrženy ukazatele k jednotlivým dílčím cílům a dále stanovena celková sada ukazatelů. V rámci procesu SEA byly vyhodnoceny indikátory pro oblast životního prostředí (environmentální pilíř). 
Obecně je při výběru indikátorů nutno splnit následující kriteria:
	vztah k opatřením a trendům (relevance),

přesnost a správnost,
citlivost,
	dostupnost.
Lze doporučit co nejširší využití mezinárodně přijatých indikátorů (viz příloha), u kterých je většinou dostupná i metodika jejich výpočtu (měření). To je samozřejmě důležité nejen z hlediska relevance a citlivosti, ale zejména přesnosti a správnosti. Konečně je nutno vzít v úvahu i dostupnost, protože celá řada dat je již dostupná v rámci stávajícího statistického šetření na krajské úrovni. V takovém případě je lépe využít alternativní ukazatel a nezvyšovat náklady na získávání primárních dat (měření, statistické šetření). Dostupnost znamená, že data k indikátorům,.umožňující jejich vyhodnocení, by měly být dostupné v relativně krátkém časovém intervalu (ne s mnohaletým zpožděním), aby bylo možné je uplatnit jako nástroj při rozhodování a jako poklad pro případnou revizi koncepce.
K ukazatelům (indikátorům) uvedeným v SUR LK byly v rámci SEA uplatněny následující  připomínky:
	HDP doporučuje zpracovatel SEA uvádět v CZK (stálé ceny) pokud není jiný důvod, např. mezinárodní srovnávání.
	Zpracovatel SEA doporučuje sledovat celkové investice do ochrany životního prostředí i jejich strukturu (%), přičemž je nutno respektovat definici takových investic (metodika OECD, příp. MŽP).

U ukazatelů, které se mění pomalu nebo se získávají ve větších intervalech (např. demografické údaje, obsah toxických kovů v půdě a sedimentech, změny  biodiversity a pod.), by měl být uveden interval jejich sledování. U ostatních ukazatelů je předpokládán roční interval.
	Indikátory změny biodiversity a ochrany přírody jsou nedostatečné, doporučuje zpracovatel SEA využít indikátory DPSIR, jejichž metodiky jsou dostupné (viz příloha).
Dále doporučuje zpracovatel SEA zařazení následujících ukazatelů (v případě jejich dostupnosti na krajské úrovni), které vychází z prioritních problémů uváděných v přehledech o stavu  životního prostředí Libereckého Kraje.
	Celková plocha lesní a zemědělské půdy (% z celku) a nejdůležitější  kategorie (opět %).

Plocha imisně poškozených lesních porostů (%)
Celková plocha brownfields jako % vztažená např. k roku 2000 (=100 %)
Celková plocha staveb na zelené louce jako % vztažená např. k roku 2000 (=100 %)
Spotřeba N a P hnojiv na ha zemědělské půdy
Plocha území NATURA 2000
Návštěvnost vybraných chráněných území („člověkodny“/rok)
Fragmentace volné krajiny (bez obytných a průmyslových aglomerací) dopravou (km komunikací/km2)
Kontaminované plochy (v ha)
Náklady na odstraňování starých zátěží (mil. CZK/rok)
Emise vybraných toxických kovů z průmyslových zdrojů (t/rok)
Relativní podíl toků nevyhovující jakosti povrchových vod (III. a IV. třída)
Absolutní množství vypouštěného BSK5, N a P
Počet ČOV vybavených 3. stupněm (povinnost odstraňování N a P dle příslušné směrnice EU)
Jakost vody pro rekreaci ve volné přírodě (bathing waters) v ukazatelích vyžadovaných přísl. směrnicí EU
Celkový odběr vody a jeho struktura dle sektorů
Podíl podzemních vod ohrožených antropogenní kontaminací (% z celku)
Energetické využití odpadů (GJ/rok)
Celková výroba/spotřeba energie a její sektorová struktura
Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě/spotřebě a jejich struktura (biomasa, hydro, větrná energie atd.)

9.2	Ukazatele pro sledování vlivů implementace SUR LK na životní prostředí
Pro sledování vlivů implementace SUR LK na životní prostředí doporučuje dále zpracovatel SEA využití navržených environmentálních kritérií pro výběr projektů (viz Kap. 10). Tento vztah je založen na předpokladu, že v rámci sledování těchto ukazatelů na úrovni kraje nelze dopady a zlepšení v důsledku implementace SUR LK odlišit od jiných intervencí. Je tedy nutné sledovat vlivy na stanovené ukazatele u jednotlivých projektů (na základě stanovených environmentálních kritérií) a jejich sumarizací tak odhadovat celkové dopady SUR LK na životní prostředí.

9.3	Systém sledování vlivů implementace SUR LK na životní prostředí
V rámci pravidelného hodnocení plnění SUR LK musí být prováděno sledování vlivů jeho realizace včetně vlivů na životní prostředí vzhledem k povinnosti z §10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví). Liberecký kraj bude povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené strategie na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud bude zjištěno, že provádění SUR LK má závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a  informovat o tom Ministerstvo životního prostředí a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně SUR LK. 
Pro zajištění systému sledování skutečných vlivů koncepce na životní prostředí v rámci její implementace (monitoring) a zajištění dostupnosti výsledků monitoringu navrhuje SEA tým následující aktivity:
1.	Realizovat navržený systém pro výběr projektů (viz Kap. 10), tj. při navrhování a schvalování projektů hodnotit všechny projekty pomocí navržených environmentálních kritérií a k realizaci doporučit ty projekty, které budou z hlediska životního prostředí nejpřijatelnější.
2.	Vytvořit www stránky pro SUR LK. Na těchto stránkách pravidelně zveřejňovat informace o průběhu implementace SUR LK, tj. o navrhovaných, vybraných a realizovaných projektech, včetně jejich hodnocení dle environmentálních kritérií, a informovat o tom, jak byly splněny stanovené podmínky realizace.
Pravidelně (např. jednou za dva roky) vyhodnocovat celkový vliv implementace SUR LK na životní prostředí, tj. sumarizovat výsledky environmentálního hodnocení projektů schválených v rámci výběrových řízení a tuto souhrnnou zprávu uveřejňovat. Na základě této zprávy pak případně navrhnout aktualizaci SUR LK). 
10.	Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektů
10.1	Kritéria pro výběr projektů
Kritéria pro výběr projektů vycházejí z referenčních cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení projektů dle navržených kritérií by mělo být prováděno jako nedílná součást rozhodování o schválení realizace nebo udělení finanční dotace konkrétnímu projektu v rámci SUR LK. Na základě hodnocení projektů dle environmentálních kritérií by měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako nejpříznivější z hlediska životního prostředí. Vzhledem k předpokládané rozmanitosti projektů, předkládaných a realizovaných v rámci implementace SUR LK, je vhodné pro jednotlivé priority (popřípadě pro jednotlivé strategické cíle) vybrat z níže uvedené sady pouze kritéria relevantní k hodnocenému projektu. 
	Zastavit pokles biodiversity, chránit význačné biotopy, omezit šíření agresivních živočišných a rostlinných druhů (včetně plevelů).

	počet zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

stav přírodních stanovišť (biotopů a ekosystémů)
nepůvodní (introdukované) agresivní druhy rostlin a živočichů  
volné šíření a pohyb živočichů a rostlin v krajině
zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky

	Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné vody a napojení obyvatel na vodovodní a kanalizační systémy).

	množství vypouštěných odpadních vod a jejich jakost dle příslušné legislativy a norem CSN EU (sumární BSK, CHSK, NL a pod.)

jakost povrchových vod měřená na státních profilech (třídy jakosti),
jakost povrchových a podzemních vod užívaných pro úpravu na pitnou vodu (základní ukazatele dle příslušných norem CSN EU)
	počet obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační systémy


	Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

	spotřeba energie na jednotku HDP

využití alternativních zdrojů (včetně např. bionafty) pro výrobu energie (% z celkové spotřeby paliv)
spotřeba neobnovitelných zdrojů surovin (t/HDP)
množství recyklovaných odpadů (% ze spotřeby surovin)
množství separovaných komunálních odpadů (% z celkového množství)

	Omezit stavby na „zelené louce“ a vyjímání půdy ze ZPF, podpořit využívání rekonstruovaných průmyslových objektů a zón (brownfields).

	využití (%) doposud nevyužívaných objektů a ploch (tzv. „brownfields“)


	Nahrazovat toxické suroviny a materiály, zaváděním BAT omezovat emise VOC a toxických kovů do ovzduší a vznik nebezpečných odpadů.

	produkce nebezpečných odpadů (tuny/rok)

separovaný sběr baterií, olejů, autovraků, lednic atd. (počet sběrných míst, % sběru)

	Zvyšovat rozlohu území s environmentálně příznivým využíváním (ekologické zemědělství, rekreační městské a příměstské oblasti, zóny ticha, lázeňství a pod.).

	rozloha půdy využívané pro ekologické zemědělství

rozloha území s nízkou hlukovou zátěží (% plochy městských aglomerací dle hlukových map),

	Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu.

	počet realizovaných obchvatů obcí

počet obyvatel, žijících v zónách s dopravním omezením
podíl hromadné dopravy na celkovém obejmu dopravy v regionu

	Omezovat zásahy do krajinného rázu včetně těžby kamene a písku v cenných krajinných územích, omezovat nežádoucí fragmentaci krajiny (zejména dopravními stavbami).

	snížení (%) rozlohy území s těžbou kamene a písku
	míra fragmentace krajiny

celková výměra dopravou nefragmentovaných území o plošném rozsahu větším než 100 km2 (km2)

	Zastavit zhoršování stavu lesů, zvýšit biodiversitu produkčních lesů

	rozloha původních druhů dřevin (%)
	rozloha smrkových monokultur (%)


	Chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní památky. 

	délka revitalizovaných úseků malých toků

rozloha mokřadů
délka značených turistických tras a cyklotras
míra fragmentace krajiny
investice do zlepšení stavu kulturních památek
přístupnost  kulturních a přírodních památek pro veřejnost 

	Zlepšovat stav sídel (včetně opatření protipovodňové ochrany), omezovat dopravu v městských centrech, pečovat o veřejná prostranství, zvyšovat rozlohu a pečovat o městskou zeleň.

	rozloha (%) a kvalita sídelní vegetace

propustnost sídel pro pěší, cyklisty a tělesně postižené (délka cyklistických tras v km, dostupnost MHD a zásobování),
využití (%) doposud nevyužívaných objektů a ploch v sídlech (tzv. „brownfields“)

	Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění na lidské zdraví

	emise skleníkových plynů (emise v tis. tun CO2 ekv )


	Posilovat environmentálně odpovědné chování občanů, zejména podnikatelů a pracovníků veřejné správy.

	úroveň environmentálního vědomí občanů, veřejné správy nebo podnikatelů (dotazníky)

zapojení veřejnosti do řešení případných environmentálně problematických aspektech projektu (míra aktivní účasti)
dosažitelnost informací o environmentálních aspektech projektu včetně informací o mimořádných situacích (počet návštěv serveru a pod.)

	Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení). 

	úroveň povědomí veřejnosti o vlivem životního stylu na zdraví (dotazníky)
	počet obézních žáků zákl. škol (%)


Návrh hodnotícího formuláře pro environmentální hodnocení projektů

Hodnocení projektu z hlediska životního prostředí

Název projektu:

Je nutné posouzení vlivů projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.? 
	ANO
NE


Je nutné posouzení vlivů projektu dle zákona č. 76/2002 Sb.?
	ANO
NE

Je nutné posouzení vlivů projektu dle zákona č. 114/1992 Sb.?
	ANO
NE

(Pozn.: tyto údaje jsou pouze informativní a neslouží k hodnocení projektu)
Ukazatele pro hodnocení projektu

(dle návrhu k jednotlivým referenčním cílům)
Jaký je vliv projektu na daný
ukazatel? 
(pokud lze, uveďte kvantitativní údaje)
Zdůvodnění hodnocení

Životní prostředí:
-2
-1
0
+1
+2

	výskyt a počet zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů



	stav přírodních stanovišť (biotopů a ekosystémů)



	nepůvodní (introdukované) agresivní druhy rostlin a živočichů 



	volné šíření a pohyb živočichů a rostlin v krajině



	zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky



………


………


………


Závěrečné hodnocení projektu z hlediska životního prostředí: 


Další podmínky a doporučení pro realizaci projektu:





Fáze hodnocení:
Před-projektové hodnocení
Je velmi důležité, aby předkladatelé projektů měli možnost seznámit se s hodnotícími kritérii již před zahájením zpracování projektové žádosti a mohli tak projekt upravit tak, aby obdržel co nejlepší hodnocení z hlediska jeho dopadů na životní prostředí. Zároveň by předkladatelé měli mít možnost konzultace s odpovědnými pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje. Možnost před-projektového hodnocení povede ke zkvalitnění přípravy projektů a k úsporám finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace. Hodnocení projektu z hlediska životního prostředí se provádí formou slovního hodnocení, tj. projekt zvyšuje/snižuje např. emise  skleníkových plynů. V případě existujících kvantitativních údajů lze uvést i tyto informace.

Formální hodnocení při výběru projektů
Hodnocení dle navržených environmentálních kritérií provádí příslušný orgán Krajského úřadu Libereckého kraje (odbor nebo výběrová komise), který bude zodpovědný za přidělení finanční dotace nebo za povolení projektu v rámci SUR LK provede jeho kontrolu a na základě hodnocení doporučí/nedoporučí projekt ke schválení nebo navrhne jeho úpravy.  Při hodnocení by měly být používány především kvantitativní údaje o možných vlivech projektu na jednotlivá environmentální kritéria. Na základě hodnocení může hodnotitel navrhnout změny či doplnění projektu a/nebo podmínky pro realizaci projektu. Při realizaci projektu by měla být prováděna kontrola dodržování a naplňování stanovených podmínek. Jejich nedodržení v průběhu realizace projektu může vést ke změně rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na daný projekt.

Využití referenčních cílů a environmentálních kritérií u neprojektových opatření
Velká část opatření, navržených v SUR LK k realizaci pro dosažení strategických cílů, nemá charakter konkrétního projektu. Jako opatření jsou strategií navrhována např.:
	zpracování návazných krajských rozvojových dokumentů

prosazování změn příslušné legislativy 
vytváření grantových schémat
zajišťování potřebných finančních prostředků z rozpočtu kraje 

V případě realizace těchto opatření by předkladatel SUR LK měl zajistit, aby v rámci zpracování příslušných dokumentů či návrhů legislativních změn byly respektovány relevantní cíle ochrany životního prostředí, tj.:
	Referenční cíle a kritéria pro výběr projektů mohou být využita v případných posouzeních vlivů návazných rozvojových dokumentů na životní prostředí (SEA). 

U návrhů legislativních změn by před jejich předložením k projednávání měl být vyhodnocen jejich soulad s environmentálními cíli (tzn. zda mohou přispět k jejich naplnění, nebo zda alespoň nejsou v rozporu s těmito cíli) 
U návrhů grantových schémat by relevantní environmentální kritéria měla být použita v systému hodnocení, výběru a sledování podporovaných projektů. 
Využití rozpočtových prostředků kraje by mělo být také sledováno s využitím environmentálních kritérií.

Vlivy koncepce na veřejné zdraví
Při hodnocení vlivů SUR LK byl využit předpoklad, že zdraví obyvatel je z velké podmíněno tzv. determinanty, tedy určujícími faktory. Jedním z významných determinantů je kvalita životního prostředí. Zlepšování stavu životního prostředí tedy bude mít pozitivní dopady na veřejné zdraví. 
Pro vyhodnocení vlivů SUR LK na veřejné zdraví byl použit podobný přístup jako pro hodnocení vlivů na životní prostředí, tj:
	na základě analýzy relevantních dokumentů a problémů v oblasti veřejného zdraví v Libereckém kraji byly stanoveny referenční cíle ochrany veřejného zdraví.

	relevantní dokumenty na národní úrovni jsou zejména Akční program zdraví a životního prostředí ČR a Strategie udržitelného rozvoje ČR

jedním z problémů v oblasti ochrany veřejného zdraví (nejen pro Liberecký kraj) je nárůst rizikových faktorů životního stylu
	referenční cíl ochrany veřejného zdraví byl formulován jako „Zvyšovat informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu (skladba stravy, návykové látky, pohyb a cvičení)“ 
	referenční cíl ochrany veřejného zdraví byl spolu s referenčními cíli ochrany životního prostředí sestaveny do jedné výsledné sady referenčních cílů

pomocí matic byl vyhodnocen vztah SUR LK navrhovaných strategických cílů a referenčních cílů navržených v SEA
v případě identifikovaných možných negativních dopadů SUR LK na referenčních cíle byly navrženy úpravy strategie
	pro sledování dopadů implementace SUR LK na životní prostředí a veřejné zdraví byly pro jednotlivé referenční cíle byly navrženy kritéria výběru projektů
	pro referenční cíl ochrany veřejného zdraví byly navrženy následující kritéria:

	roveň povědomí veřejnosti o vlivem životního stylu na zdraví (dotazníky)
	počet obézních žáků zákl. škol (%)

Soulad SUR LK se Zdravotní politikou Libereckého kraje:
SUR LK navrhuje pro oblast zdraví prioritu „Zvýšení úrovně zdravotně-sociálních služeb včetně rozvoje jejich preventivních, alternativních a terénních forem.“. Pro tuto prioritu jsou navrženy dva strategické cíle a příslušná opatření:
1)	Zvýšit počet míst v zařízení sociální péče pro důchodce na 1000 obyvatel starších 65 let na 35 % a počet bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou (DPS) na 1000 obyvatel starších 65 let na 30 % v Libereckém kraji do roku 2020.
Opatření:
1.1	Zajistit finanční prostředky z rozpočtu kraje, měst a obcí na zvýšení počtu míst v domovech s pečovatelskou službou.
2)	Zvýšit nabídku preventivních, alternativních a terénních zdravotně-sociálních služeb na 1000 obyvatel v Libereckém kraji do roku 2020.
Opatření:
2.1 Zajistit finanční prostředky z rozpočtu kraje, měst a obcí na vytvoření sítě na zajištění preventivních, alternativních a terénních zdravotně-sociálních služeb.
2.2 Podpořit finančně i materiálně nestátní neziskové organizace činné v této oblasti s důrazem na vytvoření rovných podmínek pro krajské a nestátní poskytovatele sociálních služeb (usnesení Vlády ČR č. 256 z roku 1998).
2.3 Dodržovat Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
2.4 Naplňovat cíle Zdravotní politiky Libereckého kraje v souladu se Strategií udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
Navržená priorita a způsob jejího naplňování je v souladu s dílčím cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje „Nejméně o 50% by se měl zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostředí takovou úroveň zdraví, která jim umožní uchovat si autonomii, sebeúctu a své místo nespolečnosti“ a souvisejícím opatřením „Podporovat vznik sítě zdravotně – sociálních služeb v regionu“.
Závěry hodnocení:
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že SUR L“K nebude mít závažné negativní dopady na veřejné zdraví. 

12.	Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (dále také „SUR LK“ nebo „strategie“) byla zpracována jako jedna ze dvou pilotních krajských strategií udržitelného rozvoje (spolu se Strategií udržitelného rozvoje Ústeckého kraje) v rámci projektu Rozvojového programu Spojených národů (UNDP). Jedná se o koncepci na úrovni kraje a vzhledem k tomu je nutné posouzení jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „SEA SUR LK“) podle zákona    č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Účelem procesu SEA SUR LK je především vyhodnocení možných vlivů  a dopadů strategie na životní prostředí a veřejné zdraví. Avšak vzhledem charakteru strategie a jejímu zaměření také na problematiku ochrany životního prostředí, kdy lze předpokládat především pozitivní dopady implementace SUR LK na životní prostředí, je součástí SEA také návrh systému monitoringu skutečných dopadů strategie během její implementace. Účelem monitoringu je zjistit, zda strategie skutečně přináší očekávané efekty pro životní prostředí. 
SUR LK představuje základní koncepční dokument kraje pro koordinaci aktivit, směřujících k udržitelnému rozvoji regionu. Strategie stanovuje priority udržitelného rozvoje, které jsou dále rozpracovány do jednotlivých strategických cílů. Strategických cílů by mělo být dosaženo realizací navržených opatření. 
Úvodním metodickým krokem SEA SUR LK byla analýza dokumentů na národní a regionální úrovni relevantních k SUR LK z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví (Kapitola 1). Poté bylo provedeno hodnocení analýzy stavu životního prostředí, která byla zpracována v rámci strategie. SEA navrhnul doplnění některých údajů a úpravy struktury textu. V rámci SEA byly identifikovány hlavní problémy životního prostředí a veřejného zdraví pro území Libereckého kraje. Pro stanovení možného vývoje životního prostředí bez provedení strategie byla SEA týmem zpracována alternativní SWOT analýza pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje v Libereckém kraji, tj. pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast. Na základě této analýzy pak byl popsán scénář možného vývoje v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje (Kapitoly 2., 3. a 4). Na základě analýzy, SWOT analýzy a s využitím relevantních dokumentů byla stanovena sada tzv. referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví (Kapitola 5). Jednotlivé strategické cíle navrhované v SUR LK by měly v optimálním případě přispět  k naplnění referenčních cílů, a z tohoto hlediska byly v rámci SEA SUR LK hodnoceny (Kapitola 6). Na základě provedeného hodnocení byly navrženy změny strategických cílů a doplnění opatření a stanoveny podmínky realizace pro konkrétní aktivity či záměry (Kapitola 7). Pro sledování skutečných vlivů SUR LK na životní prostředí a veřejné zdraví byla navržena sada indikátorů  a stanoven systém pro sledování vlivů implementace strategie na životní prostředí a veřejné zdraví – monitoring (Kapitola 9). Z referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví následně vychází kritéria pro hodnocení a výběr projektů z hlediska životního prostředí (Kapitola 10). Na základě hodnocení projektů dle těchto kritérií by měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako nejpříznivější z hlediska životního prostředí. V Kapitole 11 je popsán způsob hodnocení vlivů SUR LK na veřejné zdraví.
Z návrhu stanoviska SEA SUR LK vyplývá, že Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje nemá závažné negativní vlivů na životního prostředí a veřejné zdraví. Zpracovatel SEA doporučuje realizovat navržený systém sledování skutečných dopadů implementace SUR LK na životní prostředí a veřejné zdraví a opodstatněných případech iniciovat aktualizaci strategie.

13.	Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Proces posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí probíhal souběžně s přípravou samotného strategického dokumentu. Zpracovatelé SEA se účastnili jednání pracovní skupiny pro SUR LK, které byla koordinována Krajským úřadem Libereckého kraje ve spolupráci se zpracovatelem SUR LK. V rámci těchto jednání byly diskutovány jednotlivé kroky přípravy a obsah vznikajících částí SUR LK, a jejich výstupy a závěry jsou již zohledněny v předkládané  strategii. Připomínky vznesené členy pracovní skupiny na jejích jednáních směřovaly výhradně k obsahu SUR LK a nejsou součástí souhrnného vypořádání v rámci vyhodnocení SEA. 

14. 	Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci
Na základě provedeného posouzení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí lze konstatovat, že nebyly identifikovány závažné negativní vlivy SUR LK na životní prostředí a veřejné zdraví. Naopak lze předpokládat, že implementace SUR LK a plnění navržených cílů a priorit přispěje ke zkvalitnění životního prostředí na území Libereckého kraje. Míra pozitivního vlivu bude záviset na účinnosti realizace navržených opatření. 
Vzhledem k vysoké míře obecnosti SUR LK bude možné specifické vlivy na jednotlivé složky životního prostředí stanovit až při konkrétním typu aktivit či projektů. Proto se zpracovatelé SEA zaměřili na stanovení kritérií výběru projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci aktivit či projektů v rámci SUR LK s maximálními možnými environmentálně příznivými dopady. 
Zpracovatel SEA dále doporučuje zohlednit relevantní připomínky veřejnosti k SUR LK, které budou vzneseny v průběhu dalšího projednávání SUR LK podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh stanoviska: 
Zpracovatel SEA předkládá následující návrh závěrečného stanoviska:
Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí souhlasné stanovisko. 
Dále zpracovatel SEA doporučuje zavést navržený systém sledování vlivů SUR LK na životní prostředí a výsledky pravidelně zveřejňovat. 

Stanovisko k hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Z provedeného hodnocení vyplývá, že posuzovaná koncepce Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje nebude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti za podmínky, že každé opatření, navržené ve Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje, bude realizováno s respektováním ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Zpracovatel SEA navrhuje souhlasné stanovisko.
Posouzení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí




Přílohy
15.1	Připomínky a návrhy na změny a doplnění, uplatněné zpracovatelem SEA v rámci SEA SUR LK
Kapitola
SUR LK
Doporučení SEA
Vypořádání připomínek – zpracovatel SUR LK
SWOT analýza, Environmentální pilíř, slabé stránky
Bod „Platný územní plán nemá 109 z 215 obcí kraje“ navrhujeme přesunout do části Správa věcí veřejných
Akceptováno
SWOT analýza, Environmentální pilíř, slabé stránky
Pro lepší přehlednost navrhujeme rozdělit bod „Velká rozloha neobhospodařovaných půd a malý podíl ekologického zemědělství“
Akceptováno, částečně přesunuto do ekonomického pilíře
SWOT analýza, Environmentální pilíř, slabé stránky
Pro lepší přehlednost navrhujeme rozdělit bod „Velký počet ploch se starými ekologickými zátěžemi a rostoucí podíl zastavěného území“

Akceptováno
SWOT analýza, Environmentální pilíř, slabé stránky
Pro lepší přehlednost navrhujeme rozdělit bod „Nedostatečné systémové úspory energií a malé využití alternativních zdrojů“

Akceptováno, přesunuto do ekonomického pilíře
SWOT analýza, Environmentální pilíř, příležitosti 
Doplnit bod „Upřednostnění environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména dopravu hromadnou a nákladní)“
 
Akceptováno
SWOT analýza, Environmentální pilíř, příležitosti
Vypustit bod „Vypracování environmentální politiky Libereckého kraje“. Tento bod není příležitostí, ale opatřením pro návrhovou část SUR LK.
Neakceptováno, bude řešeno v průběhu dalšího projednávání dokumentu.
Návrhová část, Vize 
Doporučujeme reformulovat poslední větu vize „Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře soběstačnosti regionu“ na „Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu“
Akceptováno
Návrhová část, Ekonomický pilíř, Priorita B, Strategický cíl 1
Doplnit znění cíle „Zvýšit podíl malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou na celkovém HDP Libereckého kraje do roku 2020.“
Bude využito jako podmínka pro realizaci strategického cíle – „Podpora by měla směřovat přednostně do podniků s environmentálně šetrnou výrobou.“. 
Návrhová část, Ekonomický pilíř, Priorita B, Strategický cíl 1, Opatření 1.2
Navrhujeme reformulaci opatření – cílem by nemělo být usnadnění daňových odvodů, ale spíše jejich snížení. 
Částečně akceptováno
Návrhová část, Ekonomický pilíř, Priorita B, Strategický cíl 2
Doplnit znění cíle „Zvýšit podíl zaměstnanců malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou z celkového počtu zaměstnanců do roku 2020.“
Bude využito jako podmínka pro realizaci strategického cíle – „Podpora by měla směřovat přednostně do podniků s environmentálně šetrnou výrobou.“.
Návrhová část, Ekonomický pilíř, Priorita B, Strategický cíl 3
Doplnit znění cíle „Zvýšit podíl malých a středních podniků s environmentálně šetrnou výrobou na 270 na 1000 obyvatel do r. 2020.“
Bude využito jako podmínka pro realizaci strategického cíle – „Podpora by měla směřovat přednostně do podniků s environmentálně šetrnou výrobou.“.
Návrhová část, Ekonomický pilíř, Priorita C, Strategický cíl 1
Doplnit znění cíle „Zvýšit podíl investic do udržitelných forem cestovního ruchu z celkových investic v kraji do roku 2020.“
Akceptováno



Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 na území Libereckého kraje
V přehledu jsou uvedeny všechny lokality soustavy Natura 2000, které se vyskytují celé nebo z části na území Libereckého kraje. Lokality jsou popsány jako celek, bez ohledu na to, jestli se popisovaný fenomén vyskytuje na území kraje, neboť se vždy musí hodnotit integrita lokality jako celku. Údaje o výměře jsou zaokrouhleny v relaci k celkové výměře lokality.
15.2.1	Navržené evropsky významné lokality
Kokořínsko
Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Středočeského a Libereckého kraje. Kód lokality je CZ0214013, její rozloha činí 9 690 ha. Větší část tvoří lesnatá část CHKO Kokořínsko. Součástí lokality jsou též vodní toky Liběchovka a Pšovku. Reliéf lokality je charakteristický hustou sítí kaňonovitých údolí. Podloží je převážně tvořeno pískovci jizerského souvrství (střední a svrchní turon). Z kvartérních sedimentů jsou rozsahem významné pokryvy svrchnopleistocenních spraší a sprašových hlín a na příkřejších svazích deluvioeolické sedimenty. Lesní porosty jsou tvořeny převážně bory a borovými doubravami, a to zejména na pískovcových plošinách a skalních hranách. Na dnech zaříznutých údolí se vyskytují smrčiny se specifickou flórou. Extrazonální výskyt některých chladnomilných druhů a zvrat vegetačních stupňů je podmíněn klimatickými inverzemi v chladných úzkých údolích. Významný je výskyt vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum), který osídluje četné voštiny, jeskyně a převisy skal v místech, kde je dostatečná vlhkost a kam dopadá jen minimum slunečního záření.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210 ‑ 11,4751 ha)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (6410 ‑ 2,9314 ha)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430 ‑ 6,817 ha)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510 ‑ 13,8285 ha)
Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae (7210 ‑ 0,6222 ha)
Zásaditá slatiniště (7230 ‑ 4,19 ha)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 ‑ 3,032 ha)
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) (8230 ‑ 1,5266 ha)
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 48,4713 ha)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0 ‑ 19,0649 ha)
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
piskoř pruhovaný (Misgurnus fosilis) (1145)
sekavec písečný (Cobitis sp.) (1149)
vrkoč bažinný  (Vertigo moulinsiana) (1016)
vrkoč útlý  (Vertigo angustior) (1014)

Druhy rostlin, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu rostliny)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)(1902)
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) (1421)
Lužickohorské bučiny
Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Libereckého kraje. Kód lokality je CZ0420520, její rozloha činí 627 ha. Lokalitu tvoří rozsáhlý lesní komplex bučin (zejména acidofilních), pokrývající tři významné elevace Lužických hor v oblasti hlavního hřebene. Podloží je tvořeno terciérními vulkanity (trachyt, fonolit), v severní části podél lužického zlomu rovněž granity a granodiority, v nižších polohách zejména křídovými pískovci březenského souvrství a kvartérními deluviálními sedimenty. Rozsáhlý lesní komplex je stanovištěm řady významných živočišných druhů, jako např. sýce rousného a kulíška nejmenšího.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů(8220 ‑ 0,3 ha)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum(9110 - 304 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum(9130 ‑ 184 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích(9180 ‑ 3,7 ha)
Kozlov – Tábor
Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Královéhradeckého kraje. Kód lokality je CZ0510164, její rozloha činí 304 ha. Lokalitu tvoří komplex květnatých bučin, které na extrémních svazích přecházejí v suťové lesy. Jedná se o pozůstatek porostů bučin v Podkrkonoší, který je i zde narušen vysazováním smrkových monokultur. V depresích se vyskytují jasanovo – olšové luhy. Místy se nacházejí prameniště a jezírko. V menším rozsahu se na lokalitě vyskytují i mezofilní ovsíkové louky a širokolisté suché trávníky. Podloži je tvořeno melafyry, v údolí Cidliny též permskými sedimenty.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum(9130 ‑ 147 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích(9180 ‑ 7,6 ha)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(91E0 ‑ 8,2 ha)
Průlom Jizery u Rakous
Kód lokality je CZ0510191, její rozloha činí 1 062 ha. Lokalita zahrnuje údolní nivy, svahové bučiny, suťové lesy, pískovcové skalní bludiště a teplomilné trávníky na výslunných svazích na obou březích toku Jizery. Vegetaci tvoří z velké části acidofilní a květnaté bučiny, vzácně také vápnomilné bučiny. Na skalnatých svazích nad Jizerou se nacházejí také suťové lesy a lesní prameniště s i bez tvorby pěnovců. Na skalách je hojná štěrbinová vegetace silikátových a vzácně i vápnitých skal a drolin. V území se nacházi jeskyně Postojna (přístupná veřejnosti). Z lučních porostů jsou časté mezofilní ovsíkové louky a pcháčové louky. V údolí Podločky se zachovaly širolisté suché trávníky s výskytem orchidejí. V korytě řeky Jizery, zejména v konkávním břehu velkého meandru se tvoří štěrkové náplavy, většinou bez vegetace.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210 ‑ 11 ha)
Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů (8210 ‑ 1,1 ha)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 ‑ 7,5 ha)
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 105 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 ‑ 112 ha)
Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) (9150 ‑ 24 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180 ‑ 7,3 ha)
Jizerskohorské bučiny
Kód lokality je CZ0510400, její rozloha činí 3 537 ha. Lokalitu tvoří bučiny na severních svazích Jizerských hor. Vyskytují se zde též např. jasanovo olšové údolní luhy, horské třtinové a papratkové smrčiny, podmáčené smrčiny, vegetace silikátových skal a drolin a brusnicová vegetace skal a drolin. Na lesních okrajích se místně vyskytují též vlhké pcháčové a tuženíkové louky. Vegetace je významná výskytem prvků teplejších pahorkatin, prvků bučin a prvků horských. Rozloha, reliéf a typ vegetace vytváří předpoklad pro výskyt vzácných druhů ptáků, jako je sokol stěhovavý (Falco peregrinus), ostříž lesní (Falco subbuteo), luňák červený (Milvus milvus) nebo čáp černý (Ciconia nigra).
Stanoviště, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 ‑ 131 ha)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 2201 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 ‑ 7,4 ha)
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) (9140 ‑ 378 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180 ‑ 61 ha)
Rašeliniště Jizerky
Kód lokality je CZ0510402, její rozloha činí 264 ha  Lokalitu tvoří rozsáhlý komplex rašelinných luk, porostů kleče a smrkových lesů v blízkosti koryta horních partií Jizerky, meandrující na náhorní planině. Podloží je tvořeno porfyrickými žulami až granodiority. V nadloží je vyvinuta mocná vrstva rašeliny. Vysoký podíl v lokalitě zaujímají horské smilkové trávníky 
Stanoviště, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230 ‑ 32,7 ha)
Aktivní vrchoviště (7110 ‑ 7,5 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 ‑ 19,3 ha)
Rašelinný les (91D0 ‑ 95 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 ‑ 57 ha)
Quarré
Kód lokality je CZ0510403, její rozloha činí 2,4 ha. Lokalitu tvoří ombrogenní vrchoviště situované na vrcholové plošině izolovaného kopce a rašelinná smrčina. Podloží tvoří porfyrická žula až granodiorit. V nadloží je vyvinuta mocná vrstva rašeliny.
Stanoviště, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Aktivní vrchoviště (7110 ‑ 0,35 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 ‑ 0,6 ha)
Rašelinný les (91D0 ‑ 1,46 ha)
Bukovec
Kód lokality je CZ0510405, její rozloha činí 120 ha Lokalita je tvořena horskými klenovými bučinami, suťovými lesy, květnatými bučinami, horskými smilkovými trávníky, vlhkými pcháčovými loukami a vlhkými tužebníkovými ladami na svazích čedičového kuželu Bukovce a navazujících loukách. Bukovec je tvořen třetihorním výlevem olivinického nefelinitu, část lokality se nachází na žulovém podloží. Vlivem specifických geologických a mikroklimatických podmínek je lokalita bohatá na významné druhy rostlin a živočichů, např. na reliktní faunu bezobratlých živočichů v zastíněných sutích.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastech (6230 ‑ 16 ha)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430 ‑ 1,1 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 ‑ 9,6 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 ‑ 3,8 ha)
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) (9140 ‑ 13,7 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180 ‑ 5,5 ha)
Rašelinný les (91D0 ‑ 4,8 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 ‑ 41 ha)
Smědava
Kód lokality je CZ0510408, její rozloha činí 41 ha. Lokalita se nachází v oblasti prameniště jižně od Smědavy, na rozvodí Hnědé Smědé a Černé Desné. Podloží tvoří porfyrická biotitická žula krkonošsko-jizerského masívu. Kvartérní pokryv představují ložiska přechodové až vrchovištní rašeliny se slabě vyvinutými podložními písčitými deluvii.
Stanoviště které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Aktivní vrchoviště (7110 ‑ 0,51 ha)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 3,6 ha)
Rašelinný les (91D0 ‑ 12,5 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 ‑ 8,4 ha)
Rašeliniště Jizery
Kód lokality je CZ0510415, její rozloha činí 397 ha  Lokalitu tvoří komplex rašelinných a podmáčených smrčin, rašelinných bezlesí a porostů kleče na břehu horního toku řeky Jizery. Podloží je tvořeno porfyrickou žulou, které je však na většině území rašelinou a písčitými štěrky. Významný je samotný meandrující tok Jizery s mohutnými štěrkovými náplavy 
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230 ‑ 12,0 ha)
Aktivní vrchoviště (7110 ‑ 7,2 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 ‑ 46,8 ha)
Rašelinný les (91D0 ‑ 176 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 ‑ 59 ha)
Klíč
Kód lokality je CZ0510508, její rozloha činí 323 ha. Lokalitu tvoří rozsáhlé acidofilní a květnaté bučiny, významené typy reliktích biotopů (společenstva skalních stěn a terásek, pohyblivých sutí a balvanitých kamenných moří), porosty mezofilních luk a bylinných lemů. Podloží tvoří křídové křemenné pískovce březenského souvrství, kterými na mnoha místech pronikly třetihorní neovulkanity. Samotný Klíč je tvořen fonolitem, jiné vrcholy různými typy trachytů. V širším okolí vulkanitů se nacházejí kvartérní deluviální sedimenty, např. kamenná moře a sutě na Klíči.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Evropská suchá vřesoviště (4030 ‑ 0,64 ha)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510 ‑ 19 ha)
Středoevropské silikátové sutě (8150 ‑ 0,36 ha)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 ‑ 2,8 ha)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 142 ha)
Jezevčí vrch
Kód lokality je CZ0510509, její rozloha činí 96 ha. Lokalitu tvoří porosty suťových lesů a květantých bučin na svazích Jezevčího vrchu. Jezevčí vrch je znělcová kupa prorážející svrchně turonské vrstvy. Svahy Jezevčího vrchu tvoří deluviální hlíny a suťový materiál, který místy přechází ve zpevněná balvanitá pole překrytá lesem.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha  stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 ‑ 23 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180 ‑ 8 ha)
Roverské skály
Kód lokality je CZ0512100, její rozloha činí 1 689 ha. Lokalitu tvoří borové doubravy a reliktní bory na pískovcových plošinách střídajících se s kaňonovitými údolími) v oblasti bez trvalých vodních toků. Vyskytují se zde i vysazené smrkové monokultury v hlubších údolích, maloplošná vřesoviště na osluněných hranách skal a v omezené míře i skalní vegetace. V jeskyních, štěrbinách, voštinách a pod převisy se vyskytují mikrolokality vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum). Podloží je tvořeno pískovci jizerského souvrství (střední – zčásti svrchní turon). 
Druh rostliny, který je hlavním předmětem ochrany (v závorce je uveden kód rostliny)
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) (1421)
Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky
Kód lokality je CZ0513237, její rozloha činí 20 ha. Lokalitu tvoří mokřad zahrnující dva rybníčky, prameniště, rákosiny, vlhké podmáčené louky a rašelinnou olšinu.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina) (1188)
Cihelenské rybníky
Kód lokality je CZ0513238, její rozloha činí 9 ha. Lokalita je tvořena čtyřmi mělkými rybníky v bažinaté, vrbami porostlé nivě.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina) (1188)
Janovické rybníky
Kód lokality je CZ0513240, její rozloha činí 1,9 ha. Lokalitu tvoří tři nebeské lesní rybníky v na lesnatém úbočí Ještědského hřebenu. Podloží je tvořeno turonskými až koniackými kvadrátovými kaolinickými pískovci a třetihorními vulkanity, které jsou překryty kvarterními sedimenty.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (1042)
Manušické rybníky
Kód lokality je CZ0513244, její rozloha činí 16 ha. Lokalitu tvoří šest mělkých rybníků, obklopených částečně lesem, rákosinami, porosty vrb a vlhkými, podmáčenými loukami, na potoce Šporka.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina) 1188)
Mariánský rybník
Kód lokality je CZ0513245, její rozloha činí 2,7 ha. Lokalitu tvoří rybník v pokročilejším stádiu zazemňování, obklopený borovým lesem, který v oblasti přítoku přechází do rašeliniště.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (1042)
Pelíkovice
Kód lokality je CZ0513247, její rozloha činí 2,3 ha. Lokalitu tvoří vlhká krvavcová louka, na kterou navazují lesní porosty a rybník.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) (1061)
Prácheň - Zicht
Kód lokality je CZ0513249, její rozloha činí 2,1 ha. Lokalitu tvoří menší mokřad v terénní depresi, zarostlý sítinami a ostřicemi, s prokázaným dlouhodobým výskytem čolka velkého.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
čolek velký (Triturus cristatus) (1166)
Rokytka
Kód lokality je CZ0513251, její rozloha činí 0,8 ha. Lokalitu tvoří malý vodní tok pstruhového pásma, v němž převládají úseky s hrubým štěrkovým substrátem a úseky písčitoštěrkového dna.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
Luční potok
Kód lokality je CZ0513254, její rozloha činí 1,2 ha  Lokalitu tvoří potok, ve kterém se střídají úseky písčitoštěrkového dna a úseky s jemnými naplaveninami, které nabízejí mihulím vhodná místa ke tření i k vývoji jejich juvenilních stádií.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
mihule potoční (Lampetra planeri) (1096)
Slatinné vrchy
Kód lokality je CZ0513255, její rozloha činí 138 ha. Lokalitu tvoří bučiny, charakterem typické pro čedičové vulkanity Ralsko-bezdězské tabule, dále bory a smrčiny. Vrcholová partie je tvořena hauynitem nebo olivinickým nefelinitem, který je obklopen pískovci středního turonu, na kterých spočívá denudační zbytek slínovců až jílovitých vápenců svrchního turonu.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
tesařík alpský (Rosalia alpina) (1087)
Smědá
Kód lokality je CZ0513256, její rozloha činí 143 ha. Lokalita je tvořena přirozeným tokem aktivně meandrujícím v pravidelně zaplavované nivě s břehovými porosty vrb, který se na několika místech dotýká převážně listnatých lesních porostů.
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha))
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) (1037)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
Stružnické rybníky
Kód lokality je CZ0513257, její rozloha činí 17,5 ha. Lokalitu tvoří čtyři rybníky, obklopené rákosinami, vlhkými podmáčenými loukami, vrbovými křovinami a olšinami.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina) (1188 )
Stvolínky - Kravaře
Kód lokality je CZ0513258, její rozloha činí 59 ha. Lokalitu tvoří drobná luční prameniště, nacházející se v rozsáhlém komplexu mokrých luk.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vrkoč útlý  (Vertigo angustior)(1014)
Vápenice - Basa
Kód lokality je CZ0513261, její rozloha činí 75 ha. Lokalitu tvoří krasové jeskyně a opuštěné vápencové lomy, sloužící jako sociální místo pro netopýry, obklopené mozaikou suťových lesů s květnatou bučinou, kde netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) nachází úkryt, úkryt pro letní kolonie a přirozená loviště, ležících na svazích Ještědského hřbetu.
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha))
netopýr černý  (Barbastella barbastellus) (1308)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) (1323)
Dolní Ploučnice
Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Libereckého kraje. Kód lokality je CZ0513505, její rozloha činí 779 ha. Lokalitu tvoří tok Ploučnice, nacházející se v hluboko zaříznutém údolí, místy kaňonovitého charakteru, prohloubeném druhohorními svrchnokřídovými sedimenty České křídové tabule a v nižších partiích třetihorními vulkanity a vulkanosedimentárními horninami Českého středohoří.
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha))
kuňka ohnivá (Bombina bombina) (1188)
losos obecný (Salmo salar) (1106)
vydra říční (Lutra lutra) (1355)
Horní Ploučnice
Kód lokality je CZ0513506, její rozloha činí 837 ha. Lokalitu tvoří většinou neupravený tok Ploučnice, protékající Zakupskou pahorkatinou s pestrým strukturně denudačním reliéfem. Lokalita též zahrnuje extenzivně obhospodařované louky a významná lesostepní společenstva.
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha))
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) (1037)
losos atlantský (Salmo salar) (1106) 
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) (1061)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius) (1059)
přástevník kostivalový (Panaxia quadripunctaria) (1078)
vydra říční (Lutra lutra) (1355)
Zahrádky
Kód lokality je CZ0513508, její rozloha činí 14 ha. Lokalitu tvoří zámecký park anglického typu, ve kterém jsou porosty původních teplomilných doubrav doplněny exotickými dřevinami, pravidelně sečené lučních plochy a navazující lipové aleje.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
páchník hnědý (Osmoderma eremita) (1084)
Svitavka
Kód lokality je CZ0513509, její rozloha činí 8,6 ha. Lokalitu tvoří drobný vodní tok, ve kterém se proudné úseky střídají se klidnými, ve kterých se usazuje dostatek jemných bahnitopísčitých náplavů, vyhovujících vývoji larev mihulí.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
mihule potoční (Lampetra planeri) (1096)
Bílá Desná - kanál protržené přehrady
Kód lokality je CZ0513657. Lokalitu tvoří štola o délce 1150 m, vyražená v hrubé žule roku 1915 k převádění vody mezi přehradami na Bílé a Černé Desné. Po protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916 až do 70. let zde protékala pouze průsaková voda, nyní zde proudí voda svedená z Bílé Desné k posílení stavu ve vodní nádrži Souš. Oba vchody jsou opatřeny průletnou mříží.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Český Dub - základní umělecká škola
Kód lokality je CZ0513658. Lokalitu tvoří půdní prostory v budově základní umělecké školy v obci Český Dub, které hostí jednu z pěti největších letních kolonií netopýra velkého v České republice.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Doksy – zámek
Kód lokality je CZ0513659. Lokalitu tvoří půdní prostory v budově zámku v obci Doksy, které hostí středně velkou letní kolonii netopýra velkého
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Lemberk – zámek
Kód lokality je CZ0513662. Lokalitu tvoří půdní prostory zámku v obci Lemberk, hostící letní kolonii vrápence malého a zbytkovou populaci netopýra velkého.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Podhájí – chalupa
Kód lokality je CZ0513663. Lokalitu tvoří půda roubené chalupy v Podhájí, kterou v závislosti na vývoji počasí (v chladnějších dnech) využívá středně velká letní kolonie vrápence malého (v teplých dnech kolonie využívá pseudokrasovou jeskyni Sklepy pod Troskami, ve vzdálenosti cca 400 m, která je navržena jako samostatná evropsky významná lokalita).
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Skalice u České Lípy
Kód lokality je CZ0513665, její rozloha činí 0,04 ha. Lokalitu tvoří opuštěný pískovcový lome na úpatí Skalického vrchu.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Jeskyně Sklepy pod Troskami
Kód lokality je CZ0513666. Lokalitu tvoří pseudokrasová jeskyně puklino-rozsedlinového charakteru, která je střídavým sídlem letní kolonie vrápence malého (kolonie se přesunuje mezi touto lokalitou půdou chalupy v Podhájí, která je navržena jako samostatná evropsky významná lokalita). Jeskyně je i významným zimovištěm netopýrů.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Zdislava - kostel
Kód lokality je CZ0513668. Lokalitu tvoří půda kostela v obci Zdislava, která hostí středně velkou letní kolonii netopýra velkého.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Jizera a Kamenice
Kód lokality je CZ0513822, její rozloha činí 66 ha. Lokalitu tvoří proudné toky se silným zastoupením kamenitého substrátu v přírodě blízkém korytě.
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
Suchý vrch - Naděje
Kód lokality je CZ0514041, její rozloha činí 188 ha. Lokalitu tvoří lesní porosty, pokrývající Milštejn, výrazný skalní strukturní hřbet z kvádrových pískovců až křemenců turonu a coniaku, a Suchý vrch: výrazný neovulkanický suk (fonolitoid) s rozsáhlou vrcholovou plošinou, nad níž vystupují dva vrcholy s mrazovými sruby a balvanitými sutěm. V lokalitě se vyskytuje puklinová Ledová jeskyně. Porosty jsou tvořeny převážně acidofilními bučinami, dále květnatými bučinami, otevřenými suťovými plochami a smrkovými mokulturami. V komplexu listnatých lesů nachází dostatek přirozených dutin pro ukryt a dostatečné potravní zdroje řada druhů netopýrů. Významným prvkem na lokalitě je pseudokrasová jeskyně, charakteristická specifickým mikroklimatem, sloužící též jako sociální místo pro netopýry.
Stanoviště (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě)
Evropská suchá vřesoviště (4030 ‑ 0,35 ha)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 ‑ 0,87 ha)
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 110 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 ‑ 17 ha)
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha))
netopýr černý  (Barbastella barbastellus) (1308)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) (1323)
Jestřebsko - Dokesko
Kód lokality je CZ0514042, její rozloha činí 6 950 ha. Lokalitu tvoří rozsáhlé území ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, pískovcovými skalními městy, kaňonovitými soutěskami a neovulkanickými vrchy. Různorodost biotopů a jejich zachovalost vytvořila předpoklady vysokých hodnot území z hlediska ochrany přírody a krajiny. Lokalita zahrnuje Novozámecký rybník, Máchovo jezero, Břehyňský rybník, Hradčanské rybníky, Heřmanický rybník, Hradčanské stěny, Provodínské kameny, Jestřebské slatiny a další významná území. 
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition (3150 ‑ 103 ha)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (6410 ‑ 63 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 ‑ 48 ha)
Zásaditá slatiniště (7230 ‑ 3,54 ha)
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 ‑ 892 ha)
Středoevropské lišejníkové bory (91T0 ‑ 92 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 ‑ 178 ha)
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
páchník hnědý (Osmoderma eremita) (1084)
tesařík alpský (Rosalia alpina) (1087)
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (1042)
Druhy rostlin, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu rostliny)
hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) (1903)
koniklec otevřený (Pulsatilla patens) (1477)
popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) (1758)
srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus) (1393)
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) (1421)
Podtrosecká údolí
Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Královéhradeckého kraje. Kód lokality je CZ0514113, její rozloha činí 519 ha. Lokalitu tvoří Hruboskalské pískovcové skalní město, vzniklé denudací skalní plošiny, a tři mladopleistocenní Podtrosecká údolí charakteru širokých kaňonů, vzniklá zpětnou erozí, s primárně předurčeným tektonickým průběhem. V dolní části jsou jsou již kvádrové pískovce proříznuty až na podložní slínovce, což je příčinou častých vývěrů v údolí. Porosty skalních měst tvoří zejména acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, boreokontinentální bory, vzácněji květnaté bučiny, suťové lesy, údolní jasanovo- olšové luhy a hercynské dubohabřiny v mozaice se smrkovými a borovými monokulturami. Porosty kaňonovitých údolí jsou na zalesněných úbočích stejné jako na plošině, v údolní nivě se nacházejí jasano-olšové luhy, mokřadní olšiny a křoviny, vlhké pcháčové louky, vysoká tužebníková lada, vegetace vysokých ostřic a rákosin a rybníky s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) (1061)
sekavec písečný (Cobitis sp.) (1149)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)  (1303)
Druhy rostlin, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu rostliny)
hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) (1903)
srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)  (1393)
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) (1421)
Velký a Malý Bezděz
Kód lokality je CZ0514243, její rozloha činí 74 ha. Lokalitu tvoří dva mohutné vypreparované neovulkanické znělcové suky s význačnou přirozenou nelesní vegetací a se smíšeným listnatým lesem na sutích. V bukových doubravách a dubových bučinách na úbočích se nachází významné druhy rostlin a jsou biotopem ve kterém žije a rozmnožuje se tesařík alpský a další významné druhy hmyzu.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
tesařík alpský (Rosalia alpina) (1087)
Západní jeskyně
Kód lokality je CZ0514667. Lokalitu tvoří krasová jeskyně poledovcového typu, vyvinutá na soustavě vzájemně se křížících dislokací. Vchod do jeskyně se nachází ve stěně vápencového lomu na západním svahu Vápenného vrchu. Podloží tvoří čočka krystalického šedého vápence na kontaktu s břidlicí a fylity. Jeskyně je dosud známa v délce 280 metrů. Lokalita je významným zimovištěm a sociálním místem vrápence malého a některých druhů netopýrů.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Druh živočicha, který je předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Krkonoše
Kód lokality je CZ0524044, její rozloha činí 54 980 ha. Lokalitu tvoří pohoří Krkonoš, nejvyšší pohoří České republiky, které je součástí Vysokých Sudet, pásma prvohorních nevápencových středohor podél severní hranice České republiky. Vrcholová oblast Krkonoš obsahuje četné subarktické a vysokohorské typy stanovišť, jakými jsou alpinská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary, sněhové a zemní laviny, skalní výchozy, periglaciální sutě, kryoplanační terasy, polygonální a brázděné půdy. Geologicky patří Krkonoše společně s Jizerskými horami do krkonošsko-jizerského krystalinika, jehož základ tvoří krystalické břidlice (svory, fylity, kvarcity) starohorního až prvohorního stáří, do kterých v karbonu pronikl mohutný žulový pluton tvořící převážnou část hraničního hřbetu. Krkonoše byly díky své poloze na hranici pevninského zaledňení v posledním glaciálu místem kontaktu severské a alpinské fauny a flóry. To se odráží ve vysokém počtu glaciálních reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. Arkto-alpinská tundra v hřebenových partiích Krkonoš představuje unikátní biogeografický fenomén v kontextu celé střední Evropy. Jedná se zejména o ekosystémy nad hranicí lesa a ekosystémy interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými svahy. Krkonoše jako jediné pohoří České republiky vytvářejí alpinský vegetační stupeň. Mezi významné endemity patří zvonek český, svízel sudetský, všivec krkonošský pravý, hořeček český a jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica). Ve štolách v Herlíkovicích se nachází jediné známé zimoviště netopýra pobřežního v České republice.
Stanoviště, která jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód typu stanoviště a rozloha stanoviště v této navržené evropsky významné lokalitě):
Evropská suchá vřesoviště (4030 – 37 ha)
Alpínská a boreální vřesoviště (4060 – 181 ha)
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (4070 – 1347 ha)
Subarktické vrbové křoviny (4080 – 27 ha)
Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150 – 856 ha)
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230 – 895 ha)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430 – 769 ha)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510 – 2996 ha)
Horské sečené louky (6520 – 1801 ha)
Aktivní vrchoviště (7110 – 140 ha)
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140 – 94 ha)
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) (8110 – 184 ha)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220 – 5,3 ha)
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110 – 8411 ha)
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130 – 1525 ha)
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) (9140 – 1344 ha)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180 – 187 ha)
Rašelinný les (91D0 – 316 ha)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0 – 283 ha)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410 – 5845 ha)
Druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu živočicha)
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) (1318)
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
Druhy rostlin, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden kód druhu rostliny)
hořeček český (Gentianella bohemica) (4094)
svízel sudetský (Galium sudeticum) (4113)
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica) (2217)
zvonek český (Campanula bohemica) (4069)
15.2.2	Ptačí oblasti
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Kód ptačí oblasti je CZ0511007, její rozloha činí 9 410 ha. Ptačí oblast zasahuje též na území Středočeského kraje. Ptačí oblast zahrnuje Novozámecký rybník, část Máchova jezera, rybník Břehyně a Heřmanický rybník, ke kterým přiléhají rozsáhlé mokřady a vlhké louky, významné především hnizděním nejvíce párů jeřába popelavého v České republic. Z dalších významných druhů zde hnízdí slavík modráček středoevropský. Ve východní části území se vyskytují rozsáhlé borové lesy na písčitém podkladě, které obývají větší populace lelka lesního a skřivana lesního.
Druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden počet hnízdích párů, s výjimkou tetřívka)
Jeřáb popelavý (Grus grus) (6 – 7)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) (30 – 40)
Skřivan lesní (Lullula arborea) (12 – 25)
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) (8 – 22)
Jizerské hory
Kód ptačí oblasti je CZ0511008, její rozloha činí 11 677 ha. Ptačí oblast zaujímá náhorní plošinu a severní svahy Jizerských hor strmě spadající do údolí Smědé. Odlesněním vrcholové partie Jizerských hor, ke kterému došlo v70. a 80. letech 20. století, byly vytvořeny vhodné podmínky pro tetřívka obecného, jehož populace začátkem devadesátých let vrostla. Tradičními tokaništi tetřívků jsou rozsáhlé rašeliniště a vlhké louky. Na odlesněných pláních vrcholové části oblasti dochází k periodickým gradacím populací hraboše mokřadního (Microtus agrestis), které vytvářejí potravní nabídku pro sýce rousného. V severní části ptačí oblasti se nachází rozsáhlý komplex horských smíšených lesů s převahou buku. 
Druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden počet hnízdích párů, s výjimkou tetřívka):
sýc rousný (Aegolius funereus) (20 – 100)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) (70 – 100 tokajících samců)
Krkonoše 
Kód ptačí oblasti je CZ0521009, její rozloha činí 40 907 ha. Navržená evropsky významná lokalita zasahuje též na území Královéhradeckého kraje. Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny. Mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš patří alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. Pouze zde v rámci České republiky hnízdí izolovaná populace slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica). Významnou částí je oblast Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě oblasti, která je charakteristická střídáním přírodě blízkých lesních porostů se smrkovými monokulturami a lučními enklávami. V této části hnízdí čáp černý, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, datel černý a lejsek malý.
Druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany (v závorce je uveden počet hnízdích párů)
chřástal polní (Crex crex) (100 – 120)
čáp černý (Ciconia nigra) (7 – 10)
datel černý (Dryocopos martius) (60 – 70)
lejsek malý (Ficedula parva) (60 – 70)
slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) (24 – 31)
sýc rousný (Aegolius funereus) (cca 90)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) (100 – 150 tokajících samců)

15.3	Charakteristika druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a druhů živočichů a rostlin a stanovišť, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit, na území Libereckého kraje
15.3.1	Ptáci
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Sokol obývá různé typy prostředí od horských po kulturní krajinu nížin, je však závislý na vhodném hnízdišti. K hnízdění využívá především skalní stěny, a dále hnízda jiných dravců. Těžiště evropského rozšíření sokola je ve Středomoří, na britských ostrovech a Rusku. V ostatních částech Evropy je hnízdí ostrůvkovitě. V ČR hnízdí několik párů. Podobně jako v řadě evropských států, byl i u nás zaznamenán v posledních letech mírný nárůst populace. Sokola ohrožuje rušení na hnízdištích, vybírání vajec a mláďat, odstřel a cizorodé látky v potravním řetězci.
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Tetřívek je tundrovým ptákem, v Evropě obývá alpinské louky, vřesoviště a otevřené prostory ve vyšších polohách, jako např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní holiny. Početnost tetřívků v Evropě až na výjimky klesá. Těžiště evropské populace se rozkládá v severských státech, především ve Skandinávii, ve Finsku, Rusku a v Pobaltských zemích. Hojný výskyt je také v Alpách, na severu Anglie a ve Skotsku. V průběhu 20. století se rozšíření tetřívka u nás zmenšilo do několika horských oblastí. Relativně dobré podmínky nachází na imisních holinách v Krušných a Jizerských hor a v Krkonoších. Tetřívka ohrožuje zejména nevhodné lesní hospodaření a vysoké stavy predátorů.
chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Chřástal polní je Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu s výjimkou extrémního jihu a severu. Těžiště jeho výskytu se nachází ve východní Evropě. V posledních letech jeho početnost v České republice roste, zejména jako důsledek snížení intenzity zemědělství, zejména ve středních a vyšších polohách.
Chřástala ohrožuje především úbytek stanovišť.
čáp černý (Ciconia nigra)
Čáp černý hnízdí převážně v rozsáhlejších lesních kompexech. Potravu získává v tůních a malých potocích. Je rozšířen v Eurasii od střední Evropy až po severovýchod Číny a Koreu. Čáp černý se nevyskytuje na britských ostrovech, ve Skandinávii a ve větší části Francie. Početnost čápů černých stoupá ve východní a střední Evropě a ve Španělsku. V České Republice je trvalý trend zvyšování jeho početnosti.
výr velký (Bubo bubo)
Výr velký se vyskytuje v širokém spektru stanovišť, kde je však vázán na možnosti úkrytu ve skalách, v balvanech nebo v hustších lesních porostech. Jedná se o druh s palearktickým rozšířením. V Evropě se nevyskytuje na nejzazším severu, na Islandu a ve Velké Británii. Těžištěm jeho rozšíření je Finsko a Rusko.
V současnosti se v České republice vyskytuje výr velký téměř na celém území, s výjimkou bezlesých oblastí v nížinách. Výra velkého ohrožuje nelegální odstřel.
datel černý (Dryocopus martius)
Datel černý obývá rozsáhlejší lesní celky, jehličnaté i listnaté, od nížin do hor. Je stálý, k hnízdění si vytesává dutiny, živí se hmyzem žijícím ve dřevě. Datel černý je rozšířen rovnoměrně na velké části Evopy, mimo Velkou Británii a Island, větší část Pyrenejského a Apeninského poloostrova a v jihozápadní Francii. Datel černý je v České republice rozšířen téměř všude s výjimkou bezlesých oblastí. Vyskytuje se v lužních lesích v nížinách, vystupuje až k horní hranici lesa a jeho početnost roste.
lejsek malý (Ficedula parva)
Lejsek malý je tažný druh, jehož hnízdním prostředím jsou listnaté, hlavně bukové lesy. Hnízdí v dutinách, a proto potřebuje v porostu určitý podíl starých stromů. Hranice jeho palearktického rozšíření prochází na západě jižním Švédskem, severním Německem, Rakouskem, Chorvatskem a Řeckem. Největších stavů dosahuje ve východní Evropě, především v Bělorusku, Pobaltských státech a na Slovensku. Jeho populace jsou stabilní, v některých státech byl však zaznamenán pokles početnosti jako např. v Rakousku, Litvě nebo Finsku. V České republice je lejsek malý vázán na rozsáhlé bukové porosty od nížin do hor. Vyskytuje se spíš vzácně ve většině pohraničních pohoří.  Lejska malého ohrožuej ubývání hnízdních příležitostí ve starých bukových lesích.
slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
V České republice hnízdí dva poddruhy, slavík modráček tundrový a slavík modráček středoevropský. Hnízdním prostředím slavíka modráčka středoevropského jsou podmáčená místa v nížinách v blízkosti vodních ploch, porostlá rákosem, ostřicemi a křovinatými vrbami. Slavík modráček tundrový hnízdí na vlhkých místech nad hranicí lesa, v rašeliništích s porosty kleče, břízy a vrb. Těžištěm rozšíření slavíka modráčka tundrového je Skandinávie. Těžištěm výskytu slavíka modráčka středoevropského je střední Evropa, přičemž zasahuje do západní i východní Evropy. Jeho početnost je stabilní, v některých oblastech v posledních letech vzrůstá. V České republice hnízdí slavík modráček středoevropský od 70. let 20.století a od té doby počet jím obývaných lokalit značně vzrostl. Slavík modráček tundrový hnízdí v České republice pouze na hřebenech Krkonoš. Populace v minulých desetiletích mírně rostla, ale její velikost je dosud malá.
sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýc rousný obývá starší jehličnaté a listnaté lesy, zejména v horských oblastech. Je stálý, hnízdí v dutinách. Sýc rousný obývá tejgu na severu a severovýchodě Evropy a horské oblasti střední Evropy. V některých případech se vyskytuje i ve střední Evropě v rozsáhlých lesích nížin. Početnost sýců rousných v Evropě mírně stoupá. V České republice se sýc rousný vyskytuje zejména v hraničních pohořích a v některých pískovcových oblastech. Rovněž v České republice se zvětšuje jeho areál rozšíření i početnost.

15.3.2	Živočichové
vrkoč bažinný  (Vertigo moulinsiana) (1016)
Není prioritním druhem. Vrkoč bažinný obývá zejména vápnité nížinné mokřady, močály, zarostlé břehy vodních nádrží, řek, kanálů, jezer a rybníků. Jedná se o reliktním druh, který přirozeně ustupuje v důsledku zemňování vápnitých močálů. Těžiště výskytu druhu leží v západní a střední Evropě. Na území České republiky se vyskytuje na Kokořínsku a v okolí Bělé pod Bezděz, dále na jižní Moravě.
vrkoč útlý  (Vertigo angustior) (1014)
Není prioritním druhem. Vrkoč útlý je obývá zejména bazické vlhké údolní louky, lučních prameniště, řídké olšiny a břehy rybníků.  Tento druh je ohrožován vlivem meliorací, regulací toků a zorňování niv. Hlavními ohrožující faktory jsou změny hydrologického režimu, chemizace a zarůstání lokalit náletovými křovinami. Tento druh se vyskytuje v Evropě, Malé Asii a na Íránské plošině. Na území České republiky je rozšířen zejména v oblasti středního a dolního Polabí a Dolního Povltaví, roztroušeně pak v západních a jižních Čechách a na Moravě.
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) (1037)
Není prioritním druhem. Klínatka rohatá se vyskytuje v čistých vodních tocích s písčitým dnem. Stanovištěm larev jsou slabé vrstvy detritu na dně. V České republice se sporadicky vyskytuje ve všech regionech. Ohrožujícími faktory jsou především regulace říčních toků, znečišťování vody a nevhodné rybářské obhospodařování vodních toků.
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) (1042)
Není prioritním druhem. Preferuje rašeliniště, slatiniště, lesní rybníčky, močály, často s nízkým pH, především v pahorkatinách. Areál rozšíření zahrnuje Evropu, u nás sporadicky. Ohrožujícími faktory jsou těžba rašeliny, odvodnění mokřadů a znečisťování vody.
modrásek očkovaný (Maculinea teleius) (1059)
Není prioritním druhem. Vyskytuje se na podmáčených nehnojených loukách, zejména v nižších nadmořských výškách. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec toten. Jsou myrmekofilní, hostitelským druhem je Myrmica scabrinodis. Modrásek očkovaný je rozšířen v jižní, střední a západní Evropě. V České republice se vyskytuje roztroušeně, místně může být hojný. Ohrožujícím faktorem je přeměna vlhkých krvavcových luk vlivem meliorací, eutrofizací nebo zarůstáním náletovou vegetací.
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) (1061)
Není prioritním druhem. Vyskytuje se na podmáčených nehnojených loukách, zejména v nižších nadmořských výškách. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec toten. Jsou myrmekofilní, hostitelským druhem je Myrmica rubra. Modrásek bahenní se vyskytuje v Eurasii od východní Francie až do Japonska. V České republice se vyskytuje roztroušeně, místně může být hojný. Ohrožujícím faktorem je přeměna vlhkých krvavcových luk vlivem meliorací, eutrofizací nebo zarůstáním náletovou vegetací.
přástevník kostivalový (Panaxia quadripunctaria) (1078)
Je prioritním druhem. Druh skalnatých lesostepí (zejména s vápencovým podkladem) a listnatých lesů. Přástevník kostivalový se vyskytuje v jižní a střední Evropě. V ČR je jeho rozšíření plošné, hojný je zejména v teplejších oblastech. Ohrožujícím faktorem je zarůstání skalních lesostepí.
páchník hnědý (Osmoderma eremita) (1084)
Je prioritním druhem. Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osidlujicím stromové dutiny. Vyskytuje se v původních listnatých lesích na jižní Moravě a v ostatních částech našeho území ve starých parcích a alejí. Páchník hnědý je druhem evropských listnatých lesů, v České republice se vyskytuje sporadicky, nicméně ve všech oblastech. Ohrožujícím faktorem je likvidace starých stromů nebo celých alejí.
tesařík alpský (Rosalia alpina) (1087)
Je prioritním druhem. Tesařík alpský preferuje zachovalé bukové lesy pralesního charakteru, zvláště na jižních svazích. s dostatkem vhodného dřeva k vývoji. Toto vytěžené dřevo i s vajíčky je poté vyvezeno z lesa a tak zničena většina populace. Areál tesaříka alpského zahrnuje Evropu s přesahy na Sibiř, do oblasti Kavkazu a Zakavkazska, Sýrie a Izraele. V České republice byl v poslední době nalezen jen na Bezdězu a v Bílých Karpatech. Ohrožujícími faktory jsou změna ve skladbě lesních dřevin, plošná těžba starých bukových porostů a odstraňování starého dřeva z lesů.
mihule potoční (Lampetra planeri) (1096)
Není prioritním druhem. Larvy mihule potoční (minohy) žijí zahrabány v jemném sedimentu, kde se živý především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Po tření mihule potoční hynou. Mihule potoční se vyskytuje v horních partiích evropských toků. V České republice se vyskytuje v některých regionech na řadě lokalit, ale velikost jejich populací nebývá velká. Ohrožujícími faktory jsou úpravy toků, při nichž dochází k likvidaci substrátů, vhodných pro život minoh a trvalé znečištění vodních toků.
losos obecný (Salmo salar) (1106)
Není prioritním druhem. První roky života tráví mladí lososy (tzv. strdlice) v  tocích, odkud táhnou do moře, kde pohlavně dospívají. K výtěru se vracejí do rodných toků. Mladé ryby se živí obdobnou potravou jako pstruzi, dospělé ryby během tahů na trdliště nepřijímají téměř žádnou potravu. Losos obecný se vyskytuje v Evropě a Americe v úmoří Severního ledového moře a Atlantského. V České republice se vyskytuje v Labi a v povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře. Ohrožujícími faktory jsou migrační překážky, úpravy vodních toků a znečištění vody.
piskoř pruhovaný (Misgurnus fosilis) (1145)
Není prioritním druhem. Piskoř pruhovaný se vyskytuje v zabahněných pomalu tekoucích či stojatých vodách. Žije u dna, kde se zahrabává do substrátu. Druh žije v Evropě s výjimkou některých okrajových území až po povodí Volhy. V České republice se vyskytuje mozaikovitě. Ohrožujícím faktorem je intenzifikace obhospodařování rybníků a ztráta mokřadů.
sekavec písečný (Cobitis taenia) (1149)
Není prioritním druhem. Sekavci žijí v tocích na místech s pomalu tekoucí vodou a písčitým, hlinitým nebo jílovitým dnem a zárostem řídké submerzní vegetace, někdy i ve stojatých vodách. Živí se bezobratlími, detritem a řasami. Je fytofilní. Areál jeho výskytu zahrnuje celou Eurasii od Portugalska až na Dálný Východ a do Japonska. V České republice je jeho výskyt sporadický, recentních lokalit je známo velice málo v oblasti České křídové tabule, na Třeboňsku, Jindřichohradecku a na Jižní Moravě. Ohrožujícími faktory jsou úpravy vodních toků, nevhodné rybářské obhospodařování a znečištění vody.
vranka obecná (Cottus gobio) (1163)
Není prioritním druhem. Vranka obecná žije v proudných tocích horského a podhorského pásma, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Areál rozšíření vranky obecné zahrnuje téměř celou Evropu. V České republice se vranka obecná vyskytuje ve všech povodích, kde osidluje jejich horní partie toků. Ohrožujícími faktory jsou úpravy vodních toků, znečištění a nevhodné rybářské obhospodařování toků.
čolek velký (Triturus cristatus) (1166)
Není prioritním druhem. Čolek velký obývá nažší polohy. Na jaře migruje do v rybníků, jezírek v lomech a pískovnách, tůníc a podobných vodních nádržů, kde se rozmnožuje. Ve vodě setrvává přibližně 3-4 měsíce, pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu a pod. Larvy žijí ve vodě, po přeměně mladí čolci vodu opouštějí. Zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. V České republice se vyskytuje ostrůvkovitě. Ohrožujícími faktory je ztráta vodních nádrží pro rozmnožování, znečištění a intenzifikace rybářství.
kuňka ohnivá  (Bombina bombina) (1188)
Není prioritním druhem. Většinu roku tráví ve vodě v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních a v rybnících, především v mělkých, zarostlých okrajích extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků.
Kuňka obecná se vyskytuje na většině území České republiky, s výjimkou některých oblastí v západních Čechách, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v karpatských pohořích a v řadě míst na severní Moravě a ve Slezsku.
Ohrožujícími faktory jsou je odvodňování luk a lesů, úpravy drobných vodních toků, zorňování luk, likvidace drobných vodních nádrží a chemizace zemědělství.
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) (1303)
Není prioritním druhem. Vrápenec malý je původně jeskynní druh, který ve střední Evropě začal využívat také úkryty v lidských stavbách. Letní kolonie samic jsou nevelké (většinou 20-100 ks) a obývají půdy a podkroví, ale také sklepy budov. K zimování se vrápenci uchylují kromě jeskyní také do teplejších štol a velkých sklepů. Tento druh je rozšířen v celé západní, střední a jižní Evropě. V České republice se vyskytuje zejména na Moravě, ve východních a středních Čechách. Ohrožujícími faktory jsou přestavby střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie, rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní. 
netopýr černý  (Barbastella barbastellus) (1308)
Není prioritním druhem. Letní nálezy netopýra černého jsou velmi vzácné. Letní kolonie samic využívají zejména dutiny stromů, lze je však nalézt také za okenicemi, v mysliveckých posedech apod.. Jako zimoviště slouží podzemní prostory různých typů (štoly, jeskyně, bunkry, sklepy, chodby v hrázích vodních nádrží apod.), kde tento druh vyhledává chladnější místa. Areál netopýra černého zahrnuje Evropu až po jih Skandinávie a po Kavkaz, dále Kanárské ostrovy a Maroko. Zimní nálezy netopýra černého pocházejí prakticky z celého území státu. Ohrožujícími faktory je nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní (uzavření vletových otvorů nebo změna mikroklimatu) a úbytek vhodných lesních porostů s dostatkem stromových dutin. 
netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) (1318)
Není prioritním druhem. V letním období obývá bažinaté oblasti nížin s dostatkem stojatých a pomalu tekoucích vod, nad kterými loví potravu. Letní kolonie samic (5-30 ks) jsou nalézány na půdách budov, někdy také v dutinách stromů, samci a mladé kusy se objevují v ptačích či netopýřích budkách. Netopýr pobřežní zimuje v jeskyních a štolách. Netopýr pobřežní se ostrůvkovitě vyskytuje v Eurasii v pásu od Holandska po střední Sibiř. V České republice se netopýr pobřežní objevuje dosti vzácně na zimovištích v Sudetských pohořích (Jizerské hory, Krkonoše, ojediněle Broumovsko a Jeseníky), kam přilétá z přilehlých nížin středního Německa a Polska. Letní i zimní výskyt byl prokázán na jižní Moravě.
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteinii) (1323)
Není prioritním druhem. Netopýr velkouchý je obývá přirozené listnaté a smíšené lesy s vysokým zastoupením starých stromů. Letní kolonie jsou malé (3-10 jedinců), skládají se z navzájem příbuzných samic a osidlují zejména duté stromy, ale také různé štěrbiny ve skalách a v budovách, prostory za kůrou stromů, ptačí budky. Loví v lesích, podél lesních okrajů, potravu rovněž sbírá z vegetace a ze země. Jednotlivé kusy se občas objevují na zimovištích v jeskyních a štolách (zejména v krutějších zimách), většina populace však zřejmě hibernuje v jiných úkrytech. Podzemní prostory využívá tento druh o něco častěji v době jarních a podzimních přeletů.  Areál druhu zahrnuje oblast od západní přes střední Evropu a Ukrajinu do Turecka, na Kavkaz a do severního Íránu. U nás se výskytuje ostrůvkovitě zejména v lesnatých oblastech středních a vyšších poloh s mírným vlhčím klimatem (např. podhůří Sudetských pohoří). Ohrožujícím faktorem je ubývání vhodných lesních porostů s dostatkem stromových dutin.
netopýr velký (Myotis myotis) (1324)
Není prioritním druhem. Netopýr velký je původně jeskynním druhem. V jižní Evropě obývá jeskyně celoročně, V České republice letní kolonie samic osídlují půdy velkých budov (kostelů, zámků apod.). Jako zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy, kanály v hrázích přehradních nádrží. Areál netopýra velkého sahá od Pyrenejského poloostrova až po Ukrajinu, Turecko, Izrael, Libanon a Sýrii, vyskytuje se také v severní Africe. Chybí na Islandu, Britských ostrovech a ve Skandinávii. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území státu. Hojnější je v nižších a středních nadmořských výškách, zimuje však i ve vyšších polohách. Ohrožujícími faktory jsou přestavby střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie, rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní. 
vydra říční (Lutra lutra) (1355)
Není prioritním druhem. Vydra říční obývá různé typy vodních biotopů. V potravě vydry výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další. Na území české republiky vydra trvale žije v jižních a jihozápadních Čechách, v přiléhající části Čech středních a na Českomoravské vysočině, v Beskydech, Labských pískovcích a v povodí Ploučnice. V souvislosti se zlepšováním kvality vody lze očekávat, že  vydra obsadí vhodné biotopy i v dalších částech republiky. Ohrožujícími faktory je ilegální lov, střety s automobily na silnicích a cizorodé látky v potravním řetězci.

15.3.3 Rostliny
srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus) (1393)
Není prioritním druhem. Dlouhověký mech otevřených až slabě zastíněných bažinatých luk, rašelinišť, vlhkých míst a stojatých vod nížinných až horských poloh. Druh upřednostňuje substrát bohatý bázemi, ale chudý na vápník, s neutrální až slabě kyselou reakcí. Holoarktický druhy, v Evropě se nachází těžiště výskytu ve Skandinávii. V České republice se nachází v jižních a severních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na severní Moravě). Ohrožujícím faktory jsou eutrofizace a zarůstání stanovišť nebo jejich odvodňování.
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) (1421)
Není prioritním druhem. Vláskatec tvoří nepravidelné kolonie porůstající holý pískovec v tmavých a vlhkých jeskyních, převisech, štěrbinách a voštinách, kde zpravidla není konkurence dalších druhů rostlin. Šíří se pouze vegetativně. Vyskytuje se jen v nižších nadmořských výškách. Vláskatec tajemný se vyskytuje v západní, jižní a střední Evropě a v Makaronésii. Výskyt vláskatce tajemného v České republice dlouho unikal pozornosti, dnes je znám z Českého Švýcarska, Kokořínska, Českolipska, Českého ráje, Klokočských a Prachovských skal (kde se nachází momentálně známá východní hranice areálu druhu).
koniklec otevřený (Pulsatilla patens) (1477)
Není prioritním druhem. Obývá výslunné travnaté stráně, skalní stepy, pískovcové skály a řídké bory. V minulosti jeho rozšíření podporovala pastva. Areál druhu zahrnuje kontinentální část Eurasie, v České republice se nachází západní hranice jeho rozšíření.  Koniklec otevřený se v České republice vyskytuje na Doupově, v Podkrušnohoří, v Českém středohoří, v Hradčanských stěnách a u Bělé pod Bezdězem. Ohrožujícími faktory je zarůstání stanovišť, zahušťování travního drnu a kumulace stařiny. Přežití druhu u nás bude zřejmě závislé na stálé aktivní péči.
popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) (1758)
Není prioritním druhem. Popelivka sibiřská obývá slatiny, mokřadní louky, řídké rákosiny a olšiny. Jedná se o Euroasijský druh, který zasahuje až do jižní a střední Evropy. V České republicer se popelivka sibiřská nachází na Českolipsku (Jestřebské slatiny), Mladoboleslavsku a na Šumavě. Ohrožujícími faktory jsou změny vodního režimu, zejména snížení hladiny podzemní vody a zarůstání lokalit.
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)(1902)
Není prioritním druhem. Střevíčník pantoflíček roste na polostinných stanovištích, nejčastěji ve světlých lesích, na mírně vlhkých, přes léto vysychajících půdách, chudých na dusík a bohatých na zásadité látky, zejména vápník. Areál výskytu zahrnuje střední a severní Evropu až do Přední Asie, oblasti Kavkaz a na Sibiř. V České republice roste hojněji na Moravě, v Čechách zejména v Orlickém podhůří, Třebovském mezihoří, Českém středohoří a Středočeské křídové tabuli. Ohrožujícími faktory jsou zejména lesní hospodářské zásahy spojené se změnami světelných podmínek a ničení biotopů.
hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) (1903)
Není prioritním druhem. Hlízovec Loeselův je světlomilný druh, který roste na slatinách, slatinných loukách, pánevních rašeliništích, prameništích a vlhkých píscích s neutrální nebo slabě zásaditou reakcí a vysokou hladinou podzemní vody. Areál výskytu hlízovce Loeselova zahrnuje téměř celou Evropu, Sibiř a východní část Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje na Českolipsku (Jestřebské slatiny, Novozámecký rybník, Máchovo jezero), v Českém ráji, v Polabí, na Třeboňsku, Rychnovsku a v Bílých Karpatech. Ohrožujícími faktory jsou změny vodního režimu a zarůstání lokalit.
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica sudetica) (2217)
Je prioritním druhem. Všivec krkonošský pravý je glaciálním reliktem Krkonoš, kde roste v subalpínském a alpínském stupni v terénních depresích na místech s vyšší sněhovou pokrývkou, např. na okrajích sněhových vyležišť na prameništích, na přechodových zónách rašelinišťa na zrašelinělých a podmáčených plochách v okolí drobných vodních toků. Všivec krkonošský pravý v Krkonoších endemický, další podruhy všivce krkonošského rostlou v Arktidě. Tato vytrvalá rostlina patří mezi poloparazitické rostliny bez specifického hostitele, ale s možností napojení na širokou škálu hostitelů od kapraďorostů až po dřeviny.  Ohrožujícími faktory jsou změny abiotických i biotických faktorů na lokalitách.
zvonek český (Campanula bohemica) (4069)
Je prioritním druhem. Zvonek český roste v Krkonoších roztoušeně na  druhově bohatých horských loukách, v přirozených alpínských trávnících nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech. Velmi často se vyskytuje také ve společenstvech lemů cest a v okolí horských bud. Vyhledává většinou vlhčí půdy středně zásobené živinami. Ohrožujícími faktory jsou zábory půdy pro stavební činnosti, eutrofizace, zarůstání lokalit a změny způsobu obhospodařování luk.
hořeček český (Gentianella bohemica) (4094)
Je prioritním druhem. Hořeček český roste v rozvolněných porostech, např. na pastvinách, krátkostébelných loukách, sečených vlhčích loukách (zejména bezkolencových) a ekotonech (okraje cest, okraje lomů, lesní lemy). Hořeček český se vyskytuje pouze v České republice, bavorské části Šumavy v severním Rakousku a jižním Polsku. U nás se vyskytuje na Šumavě a v jejím podhůří, v podhůří Novohradských hor, na Českomoravské vysočině, Drahanské vrchovině, v Orlickém podhůří, na Broumovsku, v Krkonoších a na Táborsku. Ohrožujícími faktory jsou změny zemědělského obhospodařování luk (druh je závislý na pastvě), eutrofizace a zarůstání lokalit.
svízel sudetský (Galium sudeticum) (4113)
Je prioritním druhem. Svízel sudetský je endemitem střední Evropy. V České republice roste pouze v Krkonoších a ve Slavkovském lese. Celková populace není příliš početná a roste na několika desítkách čtverečních metrů. Ohrožujícími faktory je především eutrofizace a zarůstání lokalit expanzními druhy.

15.3.4 Stanoviště
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition (3150)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď ve vodě volně vznášejí nebo jsou zakořeněny v substrátu dna. Tyto porosty mají různorodou strukturu. Tento typ stanoviště se vyskytuje v eutrofních až mezotrofních stojatých nebo pomalu tekoucí vodách s pH větším než 6. 
Evropská suchá vřesoviště (4030 )
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizuje vegetace drobných keříčků s převahou vřesu, v horských a podhorských polohách též s borůvkou a brusinkou, vzácně s medvědicí nebo s vřesovcem, v pahorkatině jihozápadní Moravy i s kručinkou chlupatou. Přimíšeny jsou různé druhy trávy, ostřice a širokolistých byliny, celkově však jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a lišejníky. Primární výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Na zásaditých horninách se vyskytují jen na odvápněných půdách. Sekundární výskyty vznikají po odlesnění na místech acidofilních doubrav, borových doubrav, acidofilních bučin, reliktních borů a smrčin. Půdy jsou minerálně chudé, mělké nebo hlubší s vyluhovaným půdním horizontem. Rozkladem opadu z keříčků dochází k okyselování půdy. 
Ohrožujícím faktorem je zastínění. Zachování lokalit je často závislé na obhospodařování nebo aktivní lidské péči.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ stanoviště tvoří různě zapojené, druhově chudé porosty nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené především brusnicemi , vřesem obecným a šichou oboupohlavnou, mezi nimiž se vyskytují některé druhy trav (metlička křivolaká, třtina chloupkatá a kostřava nízká). Osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou pokrývkou i vyfoukávané. 
Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (4070)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují keřovité porosty kosodřeviny, které vytváří v horách samostatný vegetační stupeň. Představují primární společenstva subalpínského stupně v nadmořských výškách 1200 – 1450 m, na lavinových drahách a sutích sestupují i níže. Lokálně se vyskytují i v nižších polohách na skalních stanovištích (Šumava). Půdy na nichž kosodřevina roste jsou nejčastěji kamenité, silně kyselé s vyvinutou vrstvou surového humusu. Kosodřevina navazuje na klimaxové smrčiny a na své horní hranici přecházejí do stupně alpínských holí. Kosodřevina se vyskytuje u nás přirozeně v Krkonoších a na Šumavě. Introdukované porosty kosodřeviny se nacházejí také v Hrubém Jeseníku a na Kralickém Sněžníku.
Subarktické vrbové křoviny (4080)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují rozvolněné porosty subalpínských listnatých křovin, které jsou tvořeny především břízou karpatskou, vrbou laponskou, vrbou slezskou a jeřábem ptačím olysalým. Subalpínské křoviny jsou azonální vegetací supramontánního až subalpínského stupně. Nacházejí se především v sudetských karech na jejich svazích, dnech i hranách, ale také podél potoků v subalpínském stupni.
Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují travinná společenstva, která se vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých hřebenech a vrcholech. Nejčastějšími trávami ve společenstvech jsou metlička křivolaká, kostřava nízká a smilka tuhá. 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují trávníky s dominancí kostřavy valiské, kostřavy žlábkaté, některých druhů kavylů, válečky prapořité, sveřepu vzpřímeného a s výskytem širokolistých vytrvalých bylin. Významné je také zastoupení vstavačovitých. Tato společenstva se vyskytují obvykle na výslunných svazích, zpravidla na středně hlubokých až hlubokých půdách, na bazických, vzácněji také na minerálně chudších horninách, především na sedimentárních horninách křídy, ale také na paleogenních a neogenních sedimentech a na spraších.
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují nízké trsnaté smilkové trávníky, vyskytující se v podhorských, horských až subalpínských polohách jako náhradní vegetace po různých typech acidofilních lesů, vzácněji klečových porostů. Primárně se tato vegetace nachází v obvodech sudetských karů. Osidlují poměrně hluboké, sušší až vlhké, humózní, písčitohlinité, kyselé půdy, které jsou poměrně chudé na živiny.
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (6410)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují druhově pestré, středně vysoké travinno-bylinné porosty, které se vyskytují na minerálních a slatinných půdách, od kyselých až po bazické substráty. Hladina podzemní vody v průběhu roku výrazně kolísá, avšak nedochází k povrchovým záplavám. Během léta pak dochází k přechodnému vysycháním. Květnaté bezkolencové louky se vyskytují nejčastěji v kontaktu se slatinnými loukami. V porostech dominuje bezkolenec modrý a další traviny jako metlice trsnatá, kostřava luční, k. červená aj.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského stupně. Jedná se o uzavřená společenstva s převahou vysokých širokolistých bylin rostoucích na březích a náplavech horských potoků a bystřin, ve vlhkých žlabech a kotlinách v montánním stupni, zejména však v subalpínském a alpínském stupni, patří sem také vegetace pravidelně zaplavovaných luk a vlhké louky podél řek a potoků nebo na prameništích. Charakteristickým druhem lemů horských potoků je např. devětsil lékařský, v subalpínských vysokobylinných a kapradinových nivách je to havez česnáčková a papratka horská, v bylinných lemech nížinných řek se pak často vyskytuje opletník plotní, . ve vlhkých loukách může dominovat tužebník jilmový nebo kakost bahenní, popř. rozrazil dlouholistý či pryšec lesklý. 
Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou živin.
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou živin.
Horské sečené louky (6520)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy kostřava červená, lipnice širolistá a trojštět žlutavý, z bylin pak především kakost lesní a koprník štětinolistý. Půdy jsou poměrně dobře zásobené živinami, mírně kyselé až kyselé., mohou být mělčí až kamenité.
Aktivní vrchoviště (7110)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují rašeliniště vyklenutého tvaru, která jsou pokryta rašelinotvornou vegetací s aktivní tvorbou humolitu. Jedná se o přirozeně otevřená společenstva vodou bohatě zásobených vrchovišť obvykle s mozaikovitou strukturou v níž se nacházejí sušší bultovité vyvýšeniny a šlenky nebo jezírka s otevřenou hladinou vody. Rašeliníky, které jsou podstatnou složkou živé i odumřelé biomasy se aktivně podílejí na kyselém a oligotrofním prostředí, které působí jako silný eliminační faktor pro ostatní flóru. Ve vrchovišti dominují rašeliníky, některé druhy ostřic a nízké keříčky šichy, klikvy nebo kyhanky 
Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují ostřicovo – mechová rašelinná až slatinná společenstva, která jsou dobře zásobená podzemní vodou. Hladina podzemní vody dosahuje na povrch a nebo je blízko povrchu. Dominují v nich nízké ostřice a další druhy šáchorovitých s velmi dobře vyvinutým mechovým patrem. Společenstva osidlují hlavně svahové nebo údolní polohy, ale také prameniště a místa v blízkosti potoků na chudém geologickém podloží, případně navazují na okraje oligotrofních jezer nebo okrajové zóny vrchovišť, tzv.laggy. Vrstva humolitu má různou mocnost, obvykle je nižší než u vrchovišť, pohybuje od desítek centimetrů k několika metrům. Společenstva vyžadují vysokou hladinu podzemní vody s kyselou až mírně zásaditou reakcí, chudou až středně bohatou na minerální látky.
Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae (7210)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují společenstva na stanovištích s vysokou hladinou podzemní vody a v blízkosti vývěrů minerálních pramenů, na půdách bohatých na báze, zejména na vápník. Půda je pokrytá travertinovou krustou, která vzniká vysrážením minerální vody, která obsahuje hodně uhličitanu vápenatého. Dominantou je mařice pilovitá, která vytváří husté zapojené porosty. V rozvolněných místech se pak vyskytují rákosiny a porosty dalších šáchorovitých rostlin.
Zásaditá slatiniště (7230)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují plochá údolní i svahová prameništní slatiniště, po celý rok dobře zásobená vodou bohatou na vápník a další ionty. Mohou se vyskytovat i na okrajích zazemňujících se vodních nádrží a na okraji niv. Slatinný horizont obsahuje velké množství minerálních částic. Na slatiništi se vyskytuje ostřicovo-mechová vegetace a převládajícími šáchorovitými rostlinami. Fyziognomii druhově bohatých porostů určuje často ostřice Davallova a suchopýry. Z mechů dominují hnědé mechy čeledě Amblystegiaceae, rašeliníky v tomto stanovišti většinou nedominují.
Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) (8110)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují společenstva na kyselých, vlhkých, často ne zcela zpevněných sutích, též na úpatí skalek v nejvyšší polohách našich hor a v prostorách karů. Vegetace, v níž dominují mechy a lišejníky, vytváří nízké nezapojené porosty dorůstající výšky 30 cm. Z bylin zde najdeme metličku křivolakou, psineček alpský a bezkolenec modrý.
Středoevropské silikátové sutě (8150)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují pionýrské porosty, které osidlují přirozené nebo přírodě blízké silikátové sutě. Na výslunných stanovištích se vytvářejí jednoduchá společenstva složená zejména ze sekulentů a terofytů, které v letním období často odumírají. Na severních svazích a zastíněných stanovištích se ve vlhčích místech vyskytují kapradiny, mechorosty a lišejníky.
Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů (8210)
Není prioritním typem přírodního stanoviště.
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  (8220)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště zahrnuje štěrbinovou vegetaci silikátových skal a drolin.
Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) (8230)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují krátkověké jednoleté rostliny (efeméry), efemeroidy, drobné trvalky, drobné dvouleté až vytrvalé byliny suchých trávníků, sukulenty rodů Jovibarba a Sedum, ruderální druhy a druhy kyselých trávníků. Ohrožujícími faktory je postup sukcece (zarůstání) a ruderalizace.
Jeskyně přístupné veřejnosti (8310)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště není charakterizován vegetací. Je významným biotopem zejména pro druhy bezobratlých živočichů a slouží jako zimoviště pro netopýry. Ohrožujícími faktory je nadměrný nebo neregulovaný turismus, vandalismus, zorňování půdy v krasových oblastech a těžba nerostných surovin.
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují floristicky chudé acidofilní bukové porosty nižších poloh, s příměsí dubu, ojediněle jedle. Vyskytují se na minerálně chudých horninách – žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery. Ve vyšších polohách se vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní druhy.
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují mezotrofní a eutrofní porosty nesmíšených bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla s vícevrstevným bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní sciofyty s vysokými nároky na půdní živiny. Vyskytují se na různém geologickém podloží, na pravidelnějších svazích se sklonem do 20 stupňů, na středně hlubokých až hlubokých, trvale provlhčených půdách s dobrou humifikační schopností. Porosty jsou charakteristické vysokým zápojem.
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) (9140)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují vysokobylinné horské javoro-bukové lesy s příměsí sutinových dřevin, případně jedle a smrku. Vyskytují se při hřebenových a suťových oblastech vyšších pohoří na mělkých půdách s vyšším obsahem skeletu, příznivou humifikací a zvýšeným obsahem nitrátů. Keřové patro je chudé, tvoří ho zmlazující jedinci dřevin, naopak druhová společenstva jsou bohatá. Charakteristické jsou horské vysokobylinné druhy. 
Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)(9150)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují bučiny, které se vyskytují se na strmých skalnatých svazích s rendzinovými půdami na podloží karbonátových hornin – (vápenců, dolomitů, travertinů a vápnitých flyšů) v nižších polohách na chladných expozicích, ve středních polohách všech expozic a ve vyšších polohách jižní expozice. Většinou mívají druhově bohaté keřové patro. V bylinném patře se většinou mozaikovitě uplatňují druhy různých ekologických skupin – lesostepní vápnomilné, mezotrofní ale také oligotrofní druhy a prvky květnatých bučin.
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  (9180)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasano-lipových lesů v suťových svazích, úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až středně živných silikátových horninách. Keřové patro je bohatě vyvinuté. Ve společenstvu bylin se uplatňují nitrofilní druhy.
Rašelinný les (91D0)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ stanoviště tvoří nezapojené porosty břízy, borovice a smrku na rašelinných půdách. Keřové patro tvoří zmlazující dřeviny stromového patra. Bylinné patro je nezapojené, tvoří ho zejména keříčky kyhanky, vřesu a rojovníku. Významnou úlohu hrají mechorosty, které pokrývají 50-100% půdního povrchu. Dominantním mechem jsou rašeliníky. Rašelinné lesy se vyskytují ve srážkově bohatších oblastech, v podmáčených rovinatých polohách nebo v mírných terénních sníženinách, kde hladina podzemní vody alespoň po část roku stagnuje těsně při povrchu půdy. 
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
Je prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. Patří se nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Středoevropské lišejníkové bory (91T0)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují přirozené acidofilní bory svazu Dicrano-Pinion s bohatým výskytem lišejníků (převážně rodu dutohlávka), převážně na písčitých, suchých a živinami chudých půdách a na vnitrozemských píscích.
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410)
Není prioritním typem přírodního stanoviště. Tento typ přírodního stanoviště charakterizují jehličnaté lesy s dominantním smrkem ztepilým, který tvoří různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře se kromě smrku uplatňují i listnáče např. javor klen a jeřáb ptačí. Bylinné patro je dosti zastíněné a má proměnlivou pokryvnost. Mechové patro je dobře vyvinuté a jeho pokryvnost dosahuje zejména u rašelinných smrčin až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního stupně výše. V nižších polohách jde o azonální vegetaci podmáčených, oglejených nebo zrašeliněných půd a vrcholových návětrných kopců a skalnatých hřebenů. V horách jsou smrčiny převládajícím typem lesa na svazích a plošinách horských hřebenů s podzolovými a kamenitými půdami, vzácněji se vyskytují i na rankerech a v extrémních případech na skalních výchozech a blokovaných sutích.



