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MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65
V Praze dne 25. 5. 2005
Č.j.: 4157
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Identifikační údaje:
Název:                               Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje                                                                                  pro léta 2005 - 2020
Charakter koncepce:	Jedná se o dlouhodobý strategicky rozvojový dokument politiky regionálního rozvoje Libereckého kraje zastřešující již schválené regionální resortní koncepční dokumenty, jež stanovují možnosti rozvoje území Libereckého kraje a limity jeho funkčního využití. Cílem Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje                  je implementace principů udržitelného rozvoje do regionální politiky nejen hospodářské a sociální soudržnosti, ale i regionální politiky ochrany a tvorby životního prostředí a to ve formě stanovení dlouhodobých rozvojových priorit a opatření. Tento strategický dokument bude určovat orientaci politiky regionálního rozvoje Libereckého kraje v období let 2005 – 2020.
Umístění:	NUTS II Severovýchod							Liberecký kraj	
Předkladatel:	Liberecký kraj, odbor hospodářského a regionálního rozvoje   
              
Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 26. 4. 2005 zveřejněním oznámení koncepce       na úřední desce Libereckého kraje a v informačním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA), kód koncepce MZP010K, a rozesláním informace o oznámení koncepce dotčeným orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům.
Připomínky získané ve zjišťovacím řízení, které byly zaslány v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění koncepce, se  z velké části týkají konkrétních požadavků na koncepci, nikoliv vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Připomínky, které se týkají obsahu   a rozsahu posouzení vlivů na životní prostředí, byly použity jako podklad  pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
Kopie došlých připomínek rovněž byly předány předkladateli a posuzovateli koncepce k využití. Předkladateli koncepce doporučujeme v koncepci zohlednit došlé relevantní připomínky. 
Souhrnné vypořádání připomínek:
Na základě zjišťovacího řízení dle § 10d zákona dospěl příslušný úřad k závěru, 
že vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí by se mělo, kromě základních zákonných požadavků, daných  § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, zaměřit zejména na následující aspekty:
	vyhodnocení vlivů koncepce na ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 dle §§ 45h,i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny               na základě stanoviska Správy CHKO Kokořínsko č. j. 866/05 ze dne 27. 4. 2005; 
	vyhodnocení dopadů na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systémy ekologické stability a zvláště chráněné druhy rostlin                  a živočichů;
	vyhodnocení vlivů koncepce z hlediska optimalizace hustoty dopravní sítě s cílem omezení nežádoucí fragmentace a zvyšování průchodnosti krajiny;
	problematika odpadového hospodářství včetně posouzení do jaké míry koncepce přispívá k řešení zavedení komplexního systému nakládání s odpady;
	vyhodnocení vlivů koncepce na efektivitu sanačních prací při odstraňování starých ekologických zátěží;
	vyhodnocení vlivů koncepce na znečišťování povrchových vod v souvislosti s výskytem velkých podniků na vodních tocích a s problémy odstraňování odpadních vod podle aglomerací v Libereckém kraji určených do různých přechodných období dle usnesení vlády ČR č. 1268 ze 17. 12. 2003;
posouzení do jaké míry koncepce podporuje dostavbu kanalizační sítě                          a vybudování, popř. intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod zejména v malých obcích;

problematika sanací kontaminovaných podzemních vod včetně posouzení do jaké míry přispívá koncepce k řešení problému kontaminace podzemních vod;
problematika nebezpečných průmyslových provozů v centrech a obydlených částech    města s ohledem na ochranu vod;
negativní dopady dopravy na vodní režim;
předpokládané dopady na poškozování vod a půd v Chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory, Krkonoše a Severočeská křída;
zhodnocení zásobování obyvatel pitnou vodou; vzhledem ke zhoršující se kvalitě vody z povrchových nádrží, které jsou využívány jako hlavní zdroje pitné vody, i vzhledem k tomu, že řada obyvatel je odkázána pouze na nevyhovující zdroje pitné vody individuálního zásobování; 
vyhodnocení vlivů koncepce z hlediska protipovodňové ochrany, včetně efektivity revitalizačních opatření a respektování zátopových území; 
vlivy na stabilitu přírodních ekosystémů, tj. minimalizace zásahů, které mají vliv       na jejich poškozování;
vlivy koncepce na zvyšování podílu stromové zeleně ve volné krajině za účelem zvyšování stability krajiny;
posouzení by se mělo podrobněji zabývat následky umísťování staveb do volné krajiny a vlivy na krajinný ráz s možností stanovení rámcových resp. na základě provedeného rozboru omezujících kritérií pro umísťování dalších staveb;
vliv souhrnu zařízení rekreačního a cestovního ruchu na stav lesních porostů a plnění funkcí lesa a na kvalitu životního prostoru lesní fauny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Jedná se zejména o další vybavování stávajících lyžařských areálů s ohledem na jejich požadované rozšíření a propojení (např. lanovky, lyžařské vleky, sjezdové svahy a jejich umělé zasněžování, noční laserové a hudební produkce, parkoviště, občerstvovací, hygienická a ubytovací zařízení apod.);
vlivy koncepce na lesní porosty v souvislosti s fragmentací lesních celků, poškozením lesních ekosystémů v důsledku působení imisí a nevhodnou druhovou a věkovou skladbou;
posouzení koncepce z hlediska dopadu na zdraví obyvatel včetně vlivů z hlediska hlukové zátěže;
posouzení koncepce z hlediska souladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje         a se záměry rozvoje v příhraniční oblasti Polska a Německa mimo hranice České republiky;
vyhodnocení kumulace vlivů koncepce s vlivy jiných krajských koncepcí a zohlednění oborových koncepcí ostatních krajů.
Závěr: 
		Koncepce „Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje“ naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“). Z tohoto důvodu bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle ustanovení § 10e zákona. Zjišťovací řízení bylo provedeno dle ustanovení § 10d zákona. 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí                     je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, pro předložení na 39 kusů.



   Ing. Jaroslava HONOVÁ
                  ředitelka odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Obdrží:
předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

