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Úvod

ÚVOD
Udržitelný rozvoj byl definován jako pojem v roce 1987 v rámci zprávy Valného shromáždění OSN
„Naše společná budoucnost“1, a to jako rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb,
aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací budoucích. V oblasti územního plánování se za výchozí
považuje dokument EU z roku 1999 „Evropské perspektivy územního rozvoje“2 a dokument Rady
Evropy z roku 2000 „Řídící principy udržitelného rozvoje na evropském kontinentu“3. V obou
dokumentech je udržitelný rozvoj definován jako vyvážený rozvoj ekonomický, sociální
a environmentální. V ČR se za výchozí považuje Strategie udržitelného rozvoje ČR4 z roku 2004
(platná v období 2004-2009), která vytýčila tři základní cíle udržitelného rozvoje:
sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,
udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Od roku 2010 určuje dlouhodobé cíle pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast rozvoje
společnosti Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR5. Dokument je strukturován do pěti
prioritních os:
společnost, člověk a zdraví,
ekonomika a inovace,
rozvoj území,
krajina, ekosystémy a biodiverzita,
stabilní a bezpečná společnost.
Podle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Jedním z úkolů územního plánování, stanovených v ustanovení § 19 odst. 2
stavebního zákona, je posouzení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území.
Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho
součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, včetně
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody
svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále též AZÚR,
AZÚR LK č.1) na udržitelný rozvoj území je zpracováno na základě požadavku ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí k návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ze dne
30.8.2013, č.j. 50544/ENV/13. Důvodem je zejména skutečnost, že nebyl vyloučen významný vliv
AZÚR na soustavu NATURA 2000. Stanovisko MŽP uvádí další podrobnější požadavky na obsah
a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Požadavky MŽP byly zaktualizovány Stanoviskem
MŽP k návrhu Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje
Libereckého kraje ze dne 19.7.2017, č.j. MZP/2017/710/105.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je provedeno na základě zpracovaných ÚAP
pro řešené území, které jsou výchozím podkladem a referenční hladinou pro posouzení ovlivnění
vývoje v území podle skutečností zjištěných v ÚAP. Jako výchozí jsou k vyhodnocení použity ÚAP
Libereckého kraje – aktualizace z roku 2017.
1

Zpráva pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) nazvaná Naše společná budoucnost, kterou v roce 1987
předložila její tehdejší předsedkyně Gro Harlem Brundtlandová.

2

Zpracoval Výbor pro územní rozvoj, Lucemburk. Jedná se o společně zformulovaný názor EU na politiku územního rozvoje
s důrazem na TUR.

3

Dokument přijatý Evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT).

4

Dokument přijatý usnesením vlády č. 1242 z roku 2004.

5

Dokument přijatý usnesením vlády č. 37 z roku 2010.
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Dále je předmětem vyhodnocení naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území obsažených v Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3.
V závěru je uvedeno shrnující vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro
příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.
Struktura a obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území
jsou uvedeny v příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, následovně:
Část A: Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona,
pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.
Posouzení vlivů AZÚR na životní prostředí je zpracováno na základě výše uvedeného požadavku
MŽP, a to podle přílohy stavebního zákona.
Část B: Vyhodnocení vlivů ZÚR na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán
ochrany přírody významný negativní vliv na tato území nevyloučil.
Významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vyloučen nebyl, část B je tedy
součástí vyhodnocení udržitelného rozvoje území.
Část C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech (ÚAP).
Územně analytické podklady na úrovni krajů jsou územně plánovací podklady, které obsahují
jednak podklady pro zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území (včetně hodnot a limitů území),
jednak rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Vyhodnocení se zaměřuje na zjištěné problémy
a závady na úrovni kraje.
Část D: Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v ÚAP, např. skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
Doplňující průzkumy a rozbory nebyly pro účely AZÚR zpracovávány.
Část E Vyhodnocení přínosu ZÚR k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje (dále rovněž „PÚR“).
Vyhodnoceny jsou jednotlivé priority PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3.
Část F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Jedná se o vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé ŽP,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.
Vyhodnocen je pozitivní či negativní vliv dílčích změn na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje
území a jejich vyváženost. Uvádí se závěrečné doporučení.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

A.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.1.

STRUČNÉ SHRNUTÍ
KONCEPCÍM

OBSAHU

A

HLAVNÍCH

CÍLŮ

AZÚR,

VZTAH

K JINÝM

A1.1. Shrnutí obsahu a hlavních cílů AZÚR
Přehled změn Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále „AZÚR“) je
proveden formou revizí původního aktuálně platného textu. Není uveden celý text výrokové části
AZÚR, ale přednostně texty nové, texty upravené, popř. i v některých případech texty rušené. Text,
který se ruší je škrtnutý, text, který AZÚR přidává, je barevně odlišen. Pro úplnou představu
o změnách AZÚR a o souvislostech s vyhodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
přehled změn poměrně podrobný. Přímo k popisu změn je vepisován označený komentář
zpracovatele posouzení vlivů, zda změny mohou mít vliv na životní prostředí a budou tedy
podrobně posuzovány nebo, zda se jedná o formální administrativní úpravy, které vliv mít
nemohou. Při studiu vyhodnocení vlivu jednotlivých zásad je vhodné se seznámit s popisem také
se srovnávacím textem výrokové části AZÚR a s odůvodněním.
AZÚR formuluje v úvodu priority územního plánování kraje. Dále výroková část AZÚR formuluje
pro řešené oblasti územního rozvoje zásady, které dále s různou přesností územně vymezuje,
navrhuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.

OBSAH AZÚR
A.

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT
STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
AZÚR stanovuje celkem krajských 21 priorit územního plánování. Jedná se o úplné formulační
přepracování priorit ZÚR. S ohledem na to, že priority jsou dále rozpracovány do jednotlivých
zásad, které mají další podrobnější specifikace, nejsou zásady v přehledu AZÚR uváděny.
Vyhodnocení těchto priorit na životní prostředí je provedeno v rámci podrobně rozpracovaných
zásad AZÚR.

B.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS
VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY
NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ

B.1

ROZVOJOVÉ OBLASTI

ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Z1

Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením
na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských
a sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských vazbách.

ROB1 OB7

Rozvojová oblast Liberec

Území rozvojové oblasti se zmenšuje o Velké Hamry a Plavy.
5
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou naformulovány nově, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje
ve všech jeho částech.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou naformulovány nově, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Vymezení
Zmenšuje se velikost rozvojové oblasti, zůstávají zejména Turnov, Ohrazenice, Modřišice
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROB4 Rozvojová oblast Semily – Železný Brod
ROB5 Rozvojová oblast Jilemnice
Komentář SEA: Vymezení je zrušeno. Vliv na životní prostředí se tímto nezvyšuje.

B.2

ROZVOJOVÉ OSY

ROZVOJOVÉ OSY I. ŘÁDU - REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Z3

V rozvojové ose republikového významu v prostorových vazbách na významné dopravní
koridory podporovat požadavky na změny v území, posilující význam propojení rozvojové
oblasti Liberec s rozvojovou oblastí Praha a se sousedními státy (Německo / Polsko).

ROS1 OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek n.N.
- hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
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Z4

Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách
na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam
propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí
nad Labem.

ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK/KHK - Jičín - Hradec Králové
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice LK/ÚK – Děčín - Ústí nad Labem
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
ROZVOJOVÉ OSY III. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Vymezení rozvojových os III. řádu se v ZÚR ruší, ruší se tedy zásada Z5. Konkrétně se ruší
ROS4, ROS5, ROS6, ROS7, ROS8
Komentář SEA: Vliv na životní prostředí se tímto nezvyšuje.
ROZVOJOVÉ OSY IV. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Vymezení rozvojových os IV. řádu se ruší, ruší se tedy zásada Z6. Konkrétně se ruší ROS9,
ROS10, ROS11, ROS12.
Komentář SEA: Vliv na životní prostředí se tímto nezvyšuje.

C.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V PÚR ČR
A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

SPECIFICKÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
SOB5 SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Z7

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
CHKO Jizerské hory.

Vymezení:
Centrum Centra osídlení a obce: Mníšek a Oldřichov v Hájích (ORP Liberec), Bedřichov, Janov
nad Nisou, Josefův Důl - centrum osídlení (ORP Jablonec nad Nisou), Albrechtice v Jizerských
horách, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, a Desná – centrum osídlení (ORP Tanvald), Bílý Potok,
Lázně Libverda, Hejnice - centrum osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava - centrum
osídlení (ORP Frýdlant).
Komentář SEA: Území SOB7a se rozšiřuje o 4 obce. Kritéria, podmínky a úkoly jsou
formulačně upraveny, budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí
v příslušných kapitolách.
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SOB6 SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy šetrného turistického využití a ostatních sociálně ekonomických aktivit v
území KRNAP a jeho ochranného pásma.
Komentář SEA: Oblast se rozšiřuje o Víchovou nad Jizerou. Kritéria, podmínky a úkoly jsou
formulačně upraveny, budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí
v příslušných kapitolách.

SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Z9

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů - odstraňování starých ekologických zátěží a nové využití
území bývalého VVP Ralsko.
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Z10

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z11

Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území
koordinovat se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.
Komentář SEA: Oblast se omezuje o Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice – centrum
osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenavu – centrum osídlení. Uvedené obce jsou
přiřazeny k SOB 7a Jizerské hory. Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny,
budou uvedeny a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB1 Specifická oblast Jihozápadní Českolipsko
SOB2 Specifická oblast Lužické hory
Komentář SEA: Vymezení je zrušeno. Ruší se tímto i zásady Z12, Z13. Vliv na životní
prostředí se tímto nezvyšuje.
SOB7SOB5 Specifická oblast Český ráj jih
Z14

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český ráj jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací zatížení
území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem rekreace před
kvantitou.
Komentář SEA: Kritéria, podmínky a úkoly jsou formulačně upraveny, budou uvedeny
a posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.

SOB8 Specifická oblast Český ráj sever
Komentář SEA: Je zrušena. Ruší se tímto i zásady Z15. Vliv na životní prostředí se tímto
nezvyšuje.
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D.

ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR
A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, , VČETNĚ
PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH
REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

D.1.

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Doplňuje se:
- limity využití území, zejména přírodní a krajinné hodnoty se skladebnými částmi ÚSES,
geomorfologii terénu, hydrologické a další ekologické funkce krajiny, půdní fond,
zejména půdy I. a II. třídy ochrany ZPF,
- zajištění dostatečných retenčních prostorů k akumulaci srážkových vod a možnosti
vsakování do půdy,
- průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy a zachování klidových míst v krajině –
zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet přitom ze závěrů Strategické
migrační studie pro Liberecký kraj pořízené LK 2013.
- minimalizování negativních dopadů dopravní a technické infrastruktury na urbanizovaná
území

SILNIČNÍ DOPRAVA
Nově se specifikují šířky dále vymezených koridorů dopravních silničních staveb:
koridory pro novostavby silniční sítě:
kapacitní silnice S5 a S11
300m
silnice I. třídy
300m
silnice II. třídy
180m
zkapacitnění stabilizovaných úseků silniční sítě
100m
koridory pro úpravy stabilizovaných úseků silniční sítě:
silnice I. třídy
150m
90m
silnice II. třídy
koridory územních rezerv:
kapacitní silnice S5 (prověření variantního řešení)
300m
silnice I.
300m
silnice II. třídy
200m
zkapacitnění stabilizovaných úseků silniční sítě
100m
Z16

Vytvářet územní podmínky pro
na multimodální koridory (MMK).

zlepšení

silničního

napojení

Libereckého

kraje

Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU:
D02R - územní rezerva pro výhledové zkapacitnění silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou
– Hrádek nad Nisou – hranice ČR/Polsko
V ÚPD dotčených obcí:
-

zajistit územní ochranu koridoru vymezením územní rezervy pro výhledové
zkapacitnění stabilizovaného úseku silnice I/35, prověřit územní souvislosti,

-

koordinovat budoucí zkapacitnění silnice I/35 na hranicích ČR ve vazbách na Polsko.

Komentář SEA: Původní koridor D02 - silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek
nad Nisou - hranice ČR byla v úseku Bílý Kostel n.N. – Hrádek n.N. realizována
v polovičním profilu dle aktuální potřeby. Vymezení územní rezervy podél stabilizované
komunikace má umožnit případné rozšíření v budoucnu.
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Zlepšení silničního spojení Hradec Králové -– Liberec, součást TEN-T.
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S5 vymezený PÚR ČR (D10 – Turnov – Rovensko p.T.
– Úlibice):
S5_D01C – kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami –
hranice LK/KHK
a)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Královéhradecký kraj.
b)
V ÚPD dotčených obcí:
-

upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru,

-

koordinovat vazby na nové dopravní napojení Semilska (koridor silnice II/283),

-

minimalizovat negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery.

Komentář SEA: Nově vymezený koridor vznikl z velké části z územní rezervy
po podrobném prověření záměru územní studií na centrální úrovni, následné změně
zapracování záměru v PÚR ČR a provedeném zjišťovacím řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb..“
S5_ D01R - územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko
pod Troskami - hranice LK (Úlibice)
Komentář SEA: Bude komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení územní
rezervy.
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Vymezení:
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S11 vymezený PÚR ČR (2008), D8 – Děčín - Česká
Lípa – Svor – Bílý Kostel nad Nisou - Liberec – I/35.
Komentář SEA: Pouze dílčí úprava názvu, bez vlivu na VURÚ. Mění se stručné
zdůvodnění koridoru v závorce, což nemá vliv na VURÚ.
S11_D03/1
S11_D03/2
S11_D03/3

- silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK/ÚK
- silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
- úsek Rynoltice - Jablonné v Podještědí (Lvová)

Doplnění úkolu pro územní plánovaní
-

-

upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru (např. v prostoru
koridoru S11_D03/1 souvislosti s koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká
Lípa Dubice – TR Nový Bor),
koordinovat vazby na koridory silnice I/9 v prostoru Svoru a Manušic,
minimalizovat negativní vlivy na ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000, eliminovat
negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy do Černého rybníka a nivy Vrbového potoka.

Komentář SEA: V AZÚR má koridor nové označení. Ve dvou dílčích úsecích (S11_D03/2
a S11_D03/3) je nově upraveno umístění osy koridoru. Tyto úseky budou posouzeny
v následujících kapitolách. Úsek S11_D03/1 se v podstatě nemění (kromě názvu a drobné
úpravy vymezení – zúžení koridoru u hranic LK/ÚK).
Z17

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní
regiony.

KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU:
D05B/1 - silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – Dubice
D05B/2 - silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)
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Doplnění úkolu pro územní plánovaní
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru (např. v prostoru
koridoru D05B/1 souvislosti s koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká Lípa
Dubice – TR Nový Bor),
- koordinovat vazby na koridory silnic I/38 v prostoru Jestřebí, I/15 v prostoru Zahrádek,
I/13 v prostoru Manušic, křižovatku silnic I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu
západně od současné silnice I/9,
- zajistit vyloučení přímých zásahů do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky,
minimalizovat zábor navazujících terestrických biotopů v nivě Šporky a v okolí
Stružnického potoka,
- minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko – Dokesko a PO Českolipsko –
Dokeské pískovce a mokřady,
- minimalizovat až vyloučit přímý kontakt s kulturními a historickými památkami, zejména
v prostoru Zahrádek.
Komentář SEA: Dochází k rozdělení původního koridoru D05 na dílčí koridory, protože část
již byla realizována a části byly upřesněny podrobnější dokumentací. Tyto úseky budou
posouzeny v následujících kapitolách.
D50 - silnice I/9, úsek Jestřebí – Chlum
(Koridor ponechán beze změny pouze doplněna obec v názvu)
D06A - silnice I/9, obchvat Svor
D07 - silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald
D48 - územní rezerva pro silnice I/10, úsek Tanvald - Desná (peáž se silnicí I/14)
Komentář SEA: V AZÚR se nemění. Není tedy posuzováno z hlediska vlivu na životní
prostředí.
D49A - územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov (peáž se silnicí I/14)
Komentář SEA: Dochází k drobnému posunu územní rezervy v řádech maximálně stovek
metrů, přičemž se vychází z nově zpracovaných ÚP Kořenov a ÚP Harrachov. Bude
komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení územní rezervy.
D08B - silnice I/13, úsek Liberec (K. Studánka) - Stráž n. N. - Mníšek - Dětřichov
Komentář SEA: Část koridoru byla zrealizována, koridor je tedy zkrácený. Dále dochází
k dílčím zpřesněním vymezení koridoru podle DÚR z roku 2013. Bude posouzeno
v příslušných kapitolách.
D09D - silnice I/13, obchvat Frýdlantu
Komentář SEA: Upravuje se vymezení koridoru na základě podrobnější studie obchvatu
Frýdlantu zpracované v rámci řešení návrhu ÚP Frýdlant. Nové vedení trasy bylo
doporučeno v rámci procesu posouzení vlivu ÚP Frýdlant na životní prostředí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D09R - územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření
v širších územních souvislostech,
Komentář SEA: Jižní část obchvatu Frýdlantu jižně od Větrova (variantní řešení) se
dle návrhu ÚP Frýdlant vymezuje jako územní rezerva k podrobnějšímu prověření území
dotčeného vedením trasy silnice I/13, zejména ve vztahu k ochraně přírody. Bude
komentováno v rozsahu odpovídajícím způsobu hodnocení územní rezervy.
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D10 - silnice I/13, obchvat Pertoltic
D11C - silnice I/14, úsek Liberec - Jablonec nad Nisou
Komentář SEA: Část koridoru byla zrealizována, koridor je v tomto úseku zúžený pro
výhledové zkapacitnění silnice. Dále je část koridoru beze změny dle ZÚR a navazuje úsek
koridoru - západní obchvat Jablonce nad Nisou, vybraný po prověření variantního řešení
na základě hodnocení EIA (v novém návrhu AZUR pro SJ vymezena D11B územní rezerva
pro silnici I/14) nahrazující v tomto místě původní koridor D11A (západní tangenta).
Protože územní rezerva nebyla na úrovni ZÚR předmětem posuzování, bude posouzeno
v příslušných kapitolách.
D12B - silnice I/15, obchvat Zahrádky
D13A + D47 - silnice I/15, obchvat Stvolínky - Kravaře - hranice LK/ÚK (Úštěk)
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
D74A - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
-

upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru,

-

koordinovat vazby na koridor silnice I/9 (MÚK Jestřebí).

Komentář SEA: Nově vymezený koridor, má zajistit návaznost komunikací I/9 a I38
a umožnit řešit dopravní závadu na křížení obou tahů. Koridor bude posouzen z hlediska
vlivu VÚRU, zejména pak na část A a na část B. Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D14- silnice I/38, obchvat Obora
D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Komentář SEA: V AZÚR se mění vymezení koridoru, dochází k jeho posunu v rozsahu
do 1 km směrem na západ. Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D15D - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
D15C - územní rezerva pro silnici I/16, přeložka Horka u Staré Paky (variantní řešení)
D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
Komentář SEA: Dosavadní řešení bylo „variantní“, přičemž nově se původně preferovaná
varianta D15D ruší a nově se vymezuje koridor D15C (původní územní rezerva). Důvodem
změny jsou mj. výsledky v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí
(stanovisko MŽP). Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
Z18

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silniční dostupnosti Liberce ze všech částí
Libereckého kraje.
Komentář SEA: Drobné slovní úpravy jsou v bodu b). Úprava je formální, reaguje
na úpravy jiných míst AZÚR.

KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU:
D16 - územní rezerva pro silnici II/272, úsek Liberec - Osečná
D16A - silnice II. třídy, úsek Liberec - Osečná
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koridor prověřit územní studií, upřesnit rozsah možné podzemní části pod Ještědským
hřbetem.
a)b) V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v
širších územních souvislostech
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru
12
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Komentář SEA: Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D17A - silnice II.třídy, úsek Osečná - Ralsko (Kuřívody)
Komentář SEA: V AZÚR se nemění, pouze formální změna označení silnice na základě
aktuálních informací DO.
D18C - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko pod Troskami -– Semily, napojení
na kapacitní silnici S5
Variantní řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5 (varianta B Turnov -– Úlibice) do
prostoru Semil.
D18D - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Turnov -– Semily
Variantní řešení dopravního napojení ze stávající silnice I/35 do prostoru města Semily, vztah k
variantě A kapacitní silnice S5 (Mnichovo Hradiště -– Úlibice).
Úkoly pro územní plánování (pro D18C,D):
a)
V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v
širších územních souvislostech.
Komentář SEA: V AZÚR dochází k vypuštění obou variant územních rezerv D18C a D18D
v souvislostech s novým podrobným prověřením a stabilizací tzv. severního koridoru S5
v PÚR ČR a jeho vymezením jako návrhového koridoru. D18D byla rezerva, pokud by pro
S5 měl být jižní či superseverní koridor. D18C je neaktuální varianta silničního přivaděče
ze severní varianty kapacitní silnice S5 na Semilsko, která se v AZÚR nahrazuje koridorem
D18E a územní rezervou D18R.
Územní rezervy nejsou z hlediska VURÚ posuzovány.
D18E - silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj
Řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5_D01C (Turnov – Úlibice) do prostoru
Semil.
Komentář SEA: Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
D18R - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Volavec – Zelený háj
Prověření variantního řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5 (Turnov – Úlibice)
do prostoru Semil, návaznost na řešení územní rezervy pro kapacitní silnici S5_D01R (varianta).
Komentář SEA: Územní rezerva D18R se odděluje od koridoru S5_D01C u Volavce, vede
převážně po zemědělské půdě k jihovýchodu a končí u Žernova, kde se slučuje
s koridorem D18E. V případě výběru podvarianty kapacitní silnice S5_D01R je preferovaný
koridor D18E se sjezdem v MÚK Žernov nepoužitelný, a proto je počítáno s řešením D18R
s MÚK Volavec. Územní rezerva není předmětem posuzování vlivů.
D19A - silnice II/262 úsek Žandov - Stružnice
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
Z19

Vytvářet územní podmínky pro úpravy dopravní sítě na koridorech silnic regionálního
významu.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D21
D22

- silnice II/270, obchvat Doksy
- silnice II/270, obchvat Jablonné v Podještědí
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D23A - silnice II/278, obchvat Český Dub
Komentář SEA: AZÚR upravuje vymezení nového koridoru na základě řešení trasy v ÚP
dotčených obcí. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
13
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D24A - silnice II/291, úsek Kunratice - Frýdlant
Komentář SEA: V AZÚR dochází k drobné změně trasy na okraji Frýdlantu v souladu s ÚP
Frýdlant. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
D25
D51A
D55
D58
D59

- silnice II/268, úsek Sloup – Pihel
- silnice II/268, obchvat Zákupy (západní a jižní část)
- územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoň
- silnice II/289, přeložka Semily
- silnice II/292, přeložka Semily
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

D52E - silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň
D52F - silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)
Komentář SEA: V AZÚR dochází k drobné změně trasy na obchvatu Mimoně a úpravě
trasy přeložky v Hradčanech dle podrobněji zpracovaných dokumentací. Bude posouzeno
v následujících kapitolách.
D61

- silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP dotčených obcí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D62A - silnice II/278, obchvat Osečná
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
- koordinovat vazby na koridory silnice II. třídy Liberec – Osečná – Ralsko
(Kuřívody)
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP Osečná. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
D64

- silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
- upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
Komentář SEA: V AZÚR nově vymezený silniční koridor podle ÚP dotčených obcí. Bude
posouzeno v příslušných kapitolách.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ZÚR LK vymezují koridory pro umístění železničních dopravních staveb o šíři:
koridory pro stavby železniční sítě:
- modernizace železniční tratě
600m
- optimalizace železniční tratě
120m
- územní rezervy pro železniční tratě
600m
Pro zlepšení všech železničních spojení budou vytvářeny územní podmínky pro racionalizační
opatření na železničních tratích v rámci jejich stávajících koridorů.
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Z20

Vytvářet v území podmínky pro zlepšení železničního spojení Libereckého kraje s okolními
regiony a zajištění optimálního napojení na budoucí transevropskou dopravní síť
s přihlédnutím k dohodě o nejdůležitějších trasách kombinované dohody mezinárodním
dohodám týkajících se železniční dopravy.
Komentář SEA: Formulační změna obecné zásady je formální a nemá vliv na VURÚ.

KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav- TurnovLiberec- hranice ČR/Polsko
ZÚR LK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD8 navržený PÚR ČR, hranice
Polsko/ČR - Liberec – Mladá Boleslav - Praha.
Komentář SEA: Formulační změny bez vlivu na VURÚ.
ŽD8_D26D úsek hranice SK/LK - Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace,
zdvojkolejnění.
Úkoly pro územní plánování (ve výčtu úkolů se doplňuje):
- koordinovat s napojením Turnova konvenční železniční dopravou
D26R úsek Příšovice – Čtveřín, nový úsek - územní rezerva
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
Komentář SEA: Upravuje se koridor v úseku hranice LK - Čtveřín, dále ve směru
do Liberce se trasa koridoru nemění, jedná se pouze o nové označení koridoru. Bude
posouzeno v následujících kapitolách.
Na území Libereckého kraje došlo k lokálnímu upřesnění v prostoru Turnova, kdy se
koridor ŽD8_D26D vymezuje v trase koridoru původní územní rezervy D26R, související
úseky stávajících železničních tratí hranice SK/LK – Příšovice – Turnov a Turnov – Čtveřín
se navrhují k optimalizaci, elektrizaci a nově se označují ŽD8_D26/1 respektive
ŽD8_D26/2. Vedení koridoru těsně před Turnovem (tzv. Lažanská spojka) bylo opuštěno
pro jeho nevýhodnost.
ŽD8_D26/1 úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace a dílčí přeložka jednokolejné trati,
elektrizace
ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku
Úkoly pro územní plánování:
a)
Upřesnit a koordinovat napojení Turnova na koridor ŽD8_D26D konvenční železniční
dopravy
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Středočeský kraj.
c)
Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí.
Komentář SEA: Úsek hranice LK - Příšovice – Turnov je navržen jako optimalizace
s elektrizací stávající jednokolejné tratě 070 v podstatě ve stávající stopě s malou
přeložkou na rozhraní obcí Přepeře a Turnov.
Úsek od odbočky Čtveřín pro napojení stávající železniční trati 030 do Turnova bude
zrekonstruován a zdvojkolejněn včetně provedení elektrizace. Bude posouzeno
v následujících kapitolách.
ŽD8_D27 úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati,
elektrizace
Komentář SEA: AZÚR mění pouze označení (původně D27) a charakter koridoru,
tj. připravované využití koridoru se mění z kombinované dopravy na konvenční železniční
dopravu. Topologie se nemění. Ke změnám ve VURÚ nedojde.
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D28

úsek Liberec – Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice
ČR/Polsko, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku Liberec - Bílý Kostel nad
Nisou.
Komentář SEA: Je vypuštěn jeden úkolů pro územní plánování související s dřívějším
požadavkem vytvoření kombinované dopravy. Ke změnám ve VURÚ nedojde.

Z21

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení železničního spojení s okolními regiony a v rámci
Libereckého kraje.
Komentář SEA: V AZÚR se zásada nemění.

KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
D29A úsek Turnov – Rovensko pod Troskami, modernizace jednokolejné trati
s novostavbami dílčích úseků, elektrizace.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění oproti ZÚR LK 2011.
D31A úsek Turnov – Semily – Jaroměř
Komentář SEA: V AZÚR se koridor pro optimalizaci železniční trati vypouští.
D33//2-5 – úsek Rynoltice – Mimoň, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace
D33/6 – úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky jednokolejné trati, elektrizace
Komentář SEA: Koridor D33 se upřesňuje. Část koridoru se vypouští, část se nahrazuje
novým koridorem pro přeložku a zbylá část koridoru se přeznačuje. Posouzeno
v příslušných kapitolách.
D33C územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, nový úsek, elektrizace.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Výběrem varianty upřesnit vedení koridoru v úseku Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice,
prověřit územní studií.
a)b) Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
Komentář SEA: Územní rezerva vznikla jako další varianta místo rušených územních
rezetrv D33A a D33B, je posunuta a přeznačena. Bude komentováno v rozsahu
odpovídajícím způsobu hodnocení územní rezervy.
D34

úsek Česká Lípa - Žandov - hranice LK/ÚK, optimalizace jednokolejné trati,
elektrizace.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
D35

územní rezerva pro úsek Harrachov – Harrachov centrum - Rokytnice nad Jizerou,
jednokolejné propojení dvou železničních tratí.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
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D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati na rychlost 80 km.hod -1
(Železniční spojení Česká Lípa – Benešov n.P. – Děčín)

Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Ústecký kraj.
b)
Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí.
c)
Zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL Horní Kamenice a jejích biotopů.
Komentář SEA: Nově vymezený koridor z důvodu návaznosti na ZÚR Ústeckého kraje
bude posouzen v následujících kapitolách.
Z22

Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí.

R

Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí
Komentář SEA:V AZÚR se přidávají dva úseky železničních tratí. Jedná se o úsek trati
č. 037 z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem a o úsek stávající trati č. 030 mezi
Libercem a Hodkovicemi nad Mohelkou vedený přes Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tyto
úseky navazují na již vymezenou síť Projektu společného využití železničních
a tramvajových tratí. Byly přeformulovány úkoly pro územní plánování dle dohody
s dotčenými orgány. Bude využita stávající infrastruktura, na úrovni ZÚR bez vlivu
na životní prostředí.
LETECKÁ DOPRAVA

D37

Letiště Liberec
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.

PROPOJENÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ
Z24

Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
Komentář SEA: Celá zásada Z24 se v původní kapitole ruší a je přesunuta do podkapitoly
CESTOVNÍ RUCH, REKREACE jako nová zásada Z60a. Multifunkční turistické koridory
jsou znázorněny ve schématu: Kategorizace středisek a center cestovního ruchu,
multifunkční turistické koridory.
PŘESHRANIČNÍ SPOJENÍ

Z25

Vytvářet územní podmínky pro silniční a železniční přeshraniční spojení

D43

Hrádek nad Nisou, silnice I/35.
Komentář SEA: Vypouští se Přeshraniční spojení bylo realizováno.
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D.2

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Z26

Zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou
a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení evropských standardů při pokrytí
území LK zásobovacími vodovodními systémy.

-

ZÚR LK vymezují následující koridor územní rezervy pro umístění staveb zásobování
vodou o šířce 500 m.
Komentář SEA: Nově se doplňuje šířka vymezeného koridoru.

V1

Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Využití nenaplněné kapacity VD Josefův Důl pro zásobování Frýdlantského výběžku pitnou
vodou.
b)
Propojení základních zdrojů pitné vody v nadregionálním systému a zabezpečení tak jejich
zastupitelnosti, při respektování výjimečných přírodních hodnot na území CHKO Jizerské
hory.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru V1 jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření
v širších územních souvislostech.
b)
U obcí nebo jejich částí, které dosud nejsou zásobovány z veřejného vodovodu posoudit
variantní řešení: propojení s některým ze stávajících vodovodů nebo zajištění zásobování
z místních zdrojů.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění. Upravuje se pouze text.
V2A

Územní rezerva pro vodovodní přivaděč Harrachov -– Rokytnice nad Jizerou
Komentář SEA: Vypouští se z důvodu nadbytečnosti a finanční náročnosti.

Z27

Územně chránit lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV).
Komentář SEA: Zásada vypuštěna (viz Odůvodnění AZÚR).
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Z28

Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky
pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod.
Komentář SEA: V AZÚR se nemění.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI

Z29

Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu před
povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů
umožňující zvýšení ochrany před povodněmi prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti
krajiny, formy opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat
principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů.

Vymezení:
Území celého Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky
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Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi
Komentář SEA: Koridory pro realizaci protipovodňových opatření se ruší a jsou nahrazeny
plošnou působností zásady Z29. Ruší se tyto koridory:
P01_Černá Desná, úsek Desná – Tanvald; P02_Dubnický potok, Dubnice; P03_Jeřice, úsek
Oldřichov v Hájích – Mníšek; P05_1_Jizera,úsek Svijany – Rakousy; P05_2_Jizera, úsek Železný
Brod – Líšný; P05_3_Jizera, Semily; P05_4_Jizera, Jablonec nad Jizerou; P08_Libchava, Horní
Libchava; P09_Lužická Nisa, úsek Jablonec nad Nisou - Hrádek nad Nisou; P12_Panenský potok,
Jablonné v Podještědí; P13_Panenský potok, úsek Brniště – Mimoň; P14_Ploučnice, Mimoň;
P15_Ploučnice, Česká Lípa; P16_Ploučnice, úsek Stružnice - Dolní Police; P17_Řasnice, úsek
Horní Řasnice - Krásný Les; P18_Smědá, úsek Bílý Potok – Frýdlant; P19_Smědá, Višňová;
P20_Smědá, Černousy; P21_Svitávka, Mařenice sídlo Mařeničky; P22_Svitávka, úsek Kunratice
u Cvikova – Svitava; P23_Svitávka, úsek Velenice – Zákupy; P24_Boberský potok, Cvikov;
P25_Šporka, Polevsko; P28_Mohelka, Kokonín; P29_Mohelka, Třtí; P30_Ploučnice, Stráž pod
Ralskem; P31_Kočičí potok, Habartice; P32_Libverdský potok, Lázně Libverda; P33_Minkovický
potok, Minkovice u Frýdlantu; P34_Oleška, Heřmanice; P35_Oleška, Dětřichov; P36_Boberský
potok, Lindava; P37_Bílá Nisa, úsek Bedřichov - Janov nad Nisou; P38_Dobranovský potok,
Dobranov; P39_Dobranovský potok, Písečná; P40_Dobranovský potok, úsek Bukovany - Sloup
v Čechách; P41_Žernovník, Železný Brod; P42_Údolský potok, Kryštofovo Údolí; P43_Novoveský
potok, Nová Ves nad Nisou; P44_Šporka, Horní Libchava; P45_Radčický potok, Liberec –
Radčice; P46_Ostašovský potok, Liberec – Ostašov; P47_Harcovský potok, Liberec – Harcov;
P48_Janovodolský potok, Liberec - Janův Důl; P49_Vesecký potok, Liberec – Vesec;
P50_Františkovský potok, Liberec – Františkov; P51_Luční potok, Liberec – Vesec;
P52_Ještědský potok, Dubnice; P53_Oldřichovský potok, Oldřichov na Hranicích;
P54_Šporka, nad obcí Horní Libchava; P55_Ploučnice, nad sídlem Srní potok; P56_Panenský
potok, Lvová; P57_Druzcovský potok, Osečná
Komentář SEA: Bude vyhodnoceno z hlediska vlivu v navazujících kapitolách, kde budou
uvedeny kritéria, podmínky a úkoly.
ENERGETIKA
Z30

Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi.
Komentář SEA: Zásada se v AZÚR se nemění. Byl vypuštěn jeden úkol pro územní
plánování bez vlivu na životní prostředí.

Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Vymezení:
Potenciálně vhodná území LK pro rozvoj obnovitelných zdrojů energií.
Komentář SEA: Zásada i dílčí ustanovení budou posouzeny v dalších kapitolách.
Z32

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování elektrickou
energií a pro odstranění výkonového deficitu k očekávaným potřebám území.
Komentář SEA: Zásada i dílčí kritéria pro rozhodování se podstatně nemění. Nedojde
ke změnám vlivu na životní prostředí.

KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
-

-

Přenosová soustava
ZÚR LK zpřesňují v PÚR ČR vymezený koridor republikového významu E10 pro dvojitá
vedení 400 kV v trasách Výškov - Babylon a Babylon – Bezděčín, včetně souvisejících
ploch pro rozšíření elektrických stanic.
Koridory pro umístění staveb přenosové soustavy VVN 400kV a to v případě dvojitého
vedení se vymezují o šířce 300 m.
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PUR01 - vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon
Komentář SEA: Koridor AZÚR se vypouští, z důvodu vedení trasy 1. zónou ochrany CHKO
České středohoří). Akce je nahrazena zdvojením stávajících vedení Chotějovice–Výškov
a Výškov–Babylon ve stávajících trasách.
E10_PUR02 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek hranice ÚK/LK - TR Babylon
E10_PUR03 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat, územně zpřesňovat, stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí
ve vzájemných návaznostech.
b)
Upřesnit související plochy pro případné rozšíření TR Babylon a TR Bezděčín.
Komentář SEA: Upravuje se terminologie a označení koridorů v návaznosti
na aktualizaci PÚR ČR č. 1 (původně PUR02, PUR03, což nebude mít vliv na životní
prostředí).
-

Distribuční soustava
ZÚR LK zpřesňují v PÚR ČR vymezený koridor republikového významu E25 pro vedení
110 kV v trase Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf
Koridor pro umístění staveb distribuční soustavy VVN 110kV se vymezuje o proměnlivé šíři.

E25_E8E - vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK/ÚK (TR Varnsdorf)
Zpřesnění v PÚR ČR vymezeného koridoru E25 pro vedení 110 kV v trase Nový Bor –
Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf
Úkoly pro územní plánování:
a)
Územně zpřesňovat koridor E25_E8E vedení VVN 110 kV v ÚPD dotčených obcí, přitom
vycházet ze závěrů územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího
Šluknovský výběžek“ pořízené MMR ČR (2013) a nadstandardním technologickým řešením
minimalizovat dopady na životní prostředí, ochranu přírody a krajiny, zejména v úseku
procházejícím přes velkoplošné zvláště chráněné území.
Komentář SEA: Převedení územní rezervy na návrhový koridor a zpřesnění trasy podle
požadavků PÚR ČR a výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., dále označováno jako „proces EIA“. Bude posouzeno
v navazujících kapitolách.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
-

ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb distribuční soustavy VVN
110kV a to o šířce 200 m.

E3
E4
E5A
E6

- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - hranice LK/ÚK - (TR Úštěk)
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - hranice LK/ÚK - (TR Děčín Želenice)
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - TR Doksy
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Babylon - TR Česká Lípa Dubice

E7
E7A

Komentář SEA: Nemění se.
- vedení VVN 110 kV, úsek Česká Lípa Sever - TR Nový Bor
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa Dubice - TR Nový Bor
Komentář SEA: Drobné upřesnění umístění koridoru v dílčích úsecích v desítkách
(výjimečně stovkách) metrů od původní trasy a jeho prodloužení do TR Česká Lípa Dubice
v trase stávajícího vedení VVN 110 kV. Původní označení E7. Bude posouzeno
v navazujících kapitolách.
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E11A - vedení VVN 110 kV, úsek TR Bezděčín - Šimonovice
Komentář SEA: Bude vypuštěn. Záměr byl realizován.
E12C- vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice, podzemní
Komentář SEA: Drobné upřesnění umístění koridoru v dílčích úsecích do stovek metrů
od původní trasy. Původní označení E12B. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
E13B - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Železný Brod
Komentář SEA: Nemění se
E14C - vedení VVN 110 kV, úsek odboč. ze stáv. vedení do TR Jablonec nad Nisou jih,
nadzemní, podzemní vedení
Komentář SEA: Bude vypuštěn. Záměr byl realizován.
E35A - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Český Dub
Komentář SEA: Nemění se.
E36_37 - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Turnov
Komentář SEA: Nemění se.
E38A - vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice
Komentář SEA: Nový koridor, bude posouzen v následujících kapitolách.
E39A E39C - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Liberec Doubí
Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat, územně zpřesňovat a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve
vzájemných návaznostech.
a)
Koordinovat vedení koridorů ve vazbách na sousední kraje, územně zpřesňovat
a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech.
Komentář SEA: Drobné upřesnění umístění koridoru. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU – ÚZEMNÍ REZERVA
E8B - územní rezerva pro vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK - TR
Varnsdorf
Komentář SEA: Koridor byl vypuštěn. Územní rezerva E8B je nahrazována koridorem
E25_E8E dle požadavků PÚR ČR.
PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Vymezení:
E17A
E18
E19A
E20A

- transformovna Český Dub
- transformovna Nový Bor
- transformovna Doksy
- transformovna Železný Brod
Komentář SEA: Nemění se.

E21

- transformovna Turnov
Komentář SEA: Bude vypuštěno. Záměr byl realizován.
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E23 E23A

- transformovna Liberec Doubí

Komentář SEA: Plocha upravena dle návrhu ÚP Liberec, vymezena mimo koridor
pro modernizaci železniční trati Liberec – Praha. Bude posouzeno v navazujících
kapitolách
E24

- transformovna Liberec Růžodol
Komentář SEA: Bude vypuštěno z důvodu nepotřebnosti a změny řešení ÚP Liberec.

E25

- transformovna Liberec Nové Pavlovice
Komentář SEA: Bude vypuštěno. Záměr byl realizován.

E26

- transformovna Jablonec nad Nisou jih
Komentář SEA: Bude vypuštěno. Záměr byl realizován.

Z33

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování zemním plynem
a pro plynofikaci obcí.
Kritéria a podmínky pro rozhodování v území:
a)
Při upřesňování koridorů a ploch nadmístních systémů zásobování plynem respektovat:
- přírodní a krajinné hodnoty, skladebné části ÚSES,
- kulturní a civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví,
Komentář SEA: Doplněna kritéria a podmínky pro rozhodování v území tak, aby byly
ochráněny významné hodnoty území, které jsou i předmětem posuzování vlivů. Jedná se
o pozitivní vliv.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
-

ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb nadřazené plynárenské
soustavy a to o šířce 200 m. Při přeložkách se vymezují v poloviční šíři.

Vymezení:
VTL1A - VTL plynovod, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka (posílení, přeložky)
VTL3 - VTL plynovod, úsek Zásada – Smržovka (nový úsek)
Úkoly pro územní plánování:
a)
Územně zpřesňovat a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných
návaznostech.
b)a) V ÚPD obcí vytvářet podmínky pro rozvoj plynofikace v koordinaci možné kombinace
využití dalších druhů energií v území.
Komentář SEA: Vymezují se nové koridory. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
SPOJE A TELEKOMUNIKACE
Z34

Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu
k potřebám území.
Komentář SEA: Nemění se.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Z35

Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené
na maximálním třídění a recyklaci odpadů a umožňující racionální využití stávajících
kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny Liberec.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Snižovat podíl skládkovaných spalitelných odpadů na 0%.
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c)

Vytvářet podmínky pro snižování podílu skládkovaných spalitelných odpadů na minimální
úroveň.
Komentář SEA: Mění se pouze bod c) z úkolů pro územní plánování. Bude posouzeno
v následujících kapitolách.
BEZPEČNOST STÁTU

Z36

Vytvářet územní podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Vymezení:
B01

Plocha pěchotní střelnice, k.ú.Svébořice (stavba k zajištění bezpečnosti státu).

Úkoly pro územní plánování:
a)
Umístění střelnice pro ruční zbraně pro potřeby armády ČR do prostoru bývalého VVP
Ralsko, správní území obce Ralsko (k.ú. Svébořice) koordinovat v širších souvislostech.
Komentář SEA: Zásada se vypouští z důvodu neaktuálnosti záměru. S ohledem na to,
že VURÚ neřeší obranu státu, je změna bez vlivu.
D.3

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Z37

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.
Komentář SEA: Zásada se nemění, jsou přesunuty některé úkoly pro územní plánování
do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách, které upravují způsoby a zásady
dalšího zpřesňování vymezování ÚSES (viz pouze výroková část AZÚR).

Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) nadregionálního biogeografického významu
Komentář SEA: Výčet i vymezení prvků nadregionálního ÚSES se nemění.
Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu
Komentář SEA: AZÚR provádí u některých prvků dílčí úpravy. V převážné většině případů
se jedná o drobné zpřesnění hranic dle požadavků orgánu ochrany přírody, drobným
úpravám dle jednotek prostorového rozdělení lesa, vektorových hranic správních celků,
rastrových map apod. V převážné většině případů jsou změny velmi malé, v řádech desítek
metrů. Nově jsou vymezena tři biocentra (z důvodu návaznosti okolních krajů, popř. revize
ÚSES správou CHKO) a jeden biokoridor, přičemž jeden biokoridor byl přejmenován a
jeden zanikl (byl vymezen v ploše upraveného biocentra. Nově byla vymezena 3 biocentra
(RC1231 Vrátenská hora, 1244A Stará plantáž, RC1246A Loužek) a 2 biokoridory (RK599
a RK627). Důvodem je reakce na provedené revize ÚSES (SCHKO) a zajištění návaznosti
na okolní kraje.
Přehled změn je uveden ve výrokové části AZÚR. Dokumentace SEA vlastní změny
v prostorovém vymezení ÚSES nehodnotí. Vymezení ÚSES v ZÚR je bezesporu pozitivní,
deklaruje se a zajišťuje se tímto ochrana jedné ze struktur přírodního prostředí. Předmětem
posouzení vlivu na životní prostředí není způsob vymezení ÚSES, tj. zda efekt vymezení
ÚSES je větší nebo menší. Cílem posouzení vlivu na životní prostředí je zjištění,
jak koncepce vymezený ÚSES ovlivňuje.
Úkoly pro územní plánování:
Komentář SEA: První dva úkoly pro územní plánování byly přeformulovány nebo
přesunuty, viz výše. Negativní vliv lze vyloučit.

E.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
Komentář SEA: Zásady Z38 až Z41 se nemění.
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E.1

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT

Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.

Úkoly pro územní plánování:
d)
Při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování
zastavěných území, minimalizovat fragmentaci krajiny a zajišťovat její průchodnost
pro člověka i pro volně žijící organismy.
Komentář SEA: Je doplněn jeden úkol pro územní plánování. Vliv bude posouzen
v následujících kapitolách.
Z43

Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně rekreačním zatížením.

Z44

Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního
hospodářství a myslivosti.

Z45

Zabezpečovat zachování krajinných hodnot
dle vymezených jednotek krajinářského členění.

Z46

Odpovědně vymezovat potenciálně vhodné
a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely.

a

krajinného

oblasti

pro

rázu

diferencovaně

pěstování

biomasy

Komentář SEA: Ruší se vymezení dle oblastí a podoblasti krajinného rázu a nahrazují se
pojmy krajinné celky a krajiny, pro které se stanovují cílové kvality.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany vod.
Komentář SEA: Zásada je doplněna o zdůraznění respektovat při těžbě zájmy ochrany
vod. Vliv bude posouzen v následujících kapitolách. Formulační úpravy úkolů pro územní
plánování jsou formální.

Z48

Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště
minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat
prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné morfologické úpravy,
c)
Vytvářet dostatečné územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zejména
povrchových zdrojů VD Josefův Důl, VD Souš.
Komentář SEA: Mění jeden z úkolů pro územní plánování. Vliv bude posouzen
v následujících kapitolách.
E.2

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH HODNOT

Z49

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje,
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní
podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu, kongresové
a poznávací turistiky na území kraje.

a)

Úkoly pro územní plánování:
Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území
a nemovitý památkový fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich
okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví chránit mimo jiné stanovením vhodného prostorového uspořádání území ve shodě
se základními podmínkami ochrany krajinného rázu.
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Komentář SEA: Je zpřesněn jeden z úkolů pro územní plánování, který zpřesňuje ochranu
krajinného rázu. Vliv bude posouzen v následujících kapitolách.
Z50

Zajistit evidenci a vytvářet územní podmínky pro vhodné využití území s koncentrací
objektů lidové architektury, vnímat dochované soubory jako významnou součást osídlení
a obrazu krajiny v kontextu historie osídlení s přesahem do sousedních krajů a států.

Z51

Respektovat archeologická naleziště dle evidence ÚAP Libereckého kraje a zajistit jejich
ochranu.
Komentář SEA: Zásady Z50 a Z51 se nemění.

E.3

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY CIVILIZAČNÍCH HODNOT
ROZVOJ STRUKTURY OSÍDLENÍ

Z52

Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé
obce k jednomu nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně
přiřazen k centru osídlení vyššímu.
Komentář SEA: Zásada se mění pouze formálně, není třeba hodnotit.

Z53
FK 2
FK 16
FK 17
FK 18
FK 19
FK 20

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.
Jablonec n.N. + Smržovka + Tanvald + Desná + Harrachov
Harrachov + Szklarska Poręba (Polsko)
Liberec + Frýdlant
Turnov + Semily
Jablonec nad Nisou + Železný Brod
Česká Lípa + Doksy
Komentář SEA: Je doplněno několik funkčních kooperací. Bude posouzeno v následujících
kapitolách.
KONCEPCE ÚZEMNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, TYPOLOGIE MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH
PROSTORŮ

Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru
Městský prostor - charakter sídelní struktury převážně městský.

sociální

soudržnosti

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Zohlednění významu obce v hierarchii struktury osídlení.
b)
Zohlednění disponibilního hospodářského potenciálu území.
c)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách městského prostoru
a v jeho vazbách na přilehlý venkovský prostor, při zohlednění charakteru struktury
obyvatelstva.
d)
Zohlednění principů integrovaného rozvoje území.
e)
Koordinace rozvojových aktivit v rámci systému významných funkčních kooperací mezi
centry osídlení.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obcí.
a)
Vytvářet územní předpoklady pro zajišťování kapacit vyšších služeb veřejné infrastruktury
centra osídlení ve spádovém obvodu na lokální i regionální úrovni.
b)
Koncepci rozvoje území odvíjet z charakteru území a jeho disponibilního potenciálu
(např. prioritní postavení výroby nebo cestovního ruchu apod.).
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c)
c)
d)

e)
f)

Aktivity republikového a nadmístního významu rozvíjet v rámci vymezených rozvojových
oblastí v zónách pro přednostní umisťování ekonomických aktivit, obytnou základnu
upevňovat v zónách pro přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace.
Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných
částí území do volné krajiny.
Vytvářet územní podmínky pro udržitelný rozvoj socioekonomické různorodosti ve zdravém
a atraktivním městském prostředí.
Regulovat a usměrňovat urbanizaci území ve smyslu:
řešení optimálního přechodu urbanizovaných částí území do volné krajiny,
respektování kulturních, architektonických a urbanistických hodnot sídelního útvaru,
upevňování významu a atraktivity městských center (ve velkých centrech osídlení
i podružných center) návrhem polyfunkční struktury zástavby a činností,
vytváření kvalitní a účelné struktury veřejné infrastruktury,
regenerace velkých obytných souborů (tzv. komplexní bytové výstavby z druhé
poloviny 20. století),
upřednostňování nového využití opuštěných a zanedbaných ploch před zábory
půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí,
omezování srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny
a omezení fragmentace krajiny.
Prosazovat polyfunkční využití území center měst.
Upřednostňovat nové využití opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu.

Komentář SEA: AZÚR doplňuje sídla, která zařazuje do městského prostoru v souladu
s Programem rozvoje Libereckého kraje 2014 -2020. Jedná se o obce Harrachov, Lučany
nad Nisou. Jsou doplněny kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
Venkovský prostor - charakter sídelní struktury převážně venkovský (periferní).
Ostatní území LK s venkovským osídlením. za které se považují obce s velikostí do 2 000
obyvatel a dále obce s velikostí do 2 500 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než
150 obyvatel/km2.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách venkovského prostoru
a v jeho vazbách na centra osídlení spádových obvodů.
c)
Péče o krajinu jako integrální složku zemědělství a lesnictví, zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci trvalého osídlení zajištěním kvalitního životního
prostředí v optimálních souvislostech složek bydlení – práce – trávení volného času:
zkvalitňováním veřejné infrastruktury a zvyšováním úrovně obytných podmínek,
zajištěním dostupnosti vzdělání a pracovních příležitostí,
podporou rozvoje příležitostí pro seberealizaci obyvatel a pro spolkový život.
b)
Při plánování rozvoje venkovského prostoru dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny a stability
krajiny včetně ÚSES a její druhové rozmanitosti.
c)
V přiměřeném rozvoji veřejné infrastruktury podporovat větší soběstačnost obcí
při zajišťování dodávky pitné vody a energií, zejména v odlehlejších oblastech.
d)
Zajistit územní podmínky pro efektivní dopravní spojení mezi venkovským prostorem
a městskými centry osídlení.
ec)
Vylučovat vznik nových sídelních útvarů ve volné krajině.
e)
Respektovat a chránit zvláště chráněná území přírody - případný stavební rozvoj v nich
řešit důsledně v souladu s potřebou ochrany přírody.

26

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Komentář SEA: Formálně se mění formulace vymezení venkovského prostoru. Jsou
doplněny kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní
plánování. Bude posouzeno v navazujících kapitolách.
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
Z55

Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje,
podporovat v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky
významné rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových oblastí
a rozvojových os.
Urbanizovaná území - zastavěná území a zastavitelné plochy na celém území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Řídit urbanizaci a rozvoj hlavních ekonomických aktivit v rozsahu vymezených rozvojových
oblastí a rozvojových os v základních vazbách na nejvýznamnější centra osídlení a omezit
rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru a přírodních částí krajiny.
V rozvojových oblastech rozlišovat vymezené členění na zóny s přednostním umisťováním
ekonomických aktivit a zóny s přednostním umisťováním bydlení a příměstské rekreace.
c)
V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční
dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území před expanzí
do volné krajiny a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se skutečnými
potřebami.
Návrh kapacit a intenzity zástavby odvozovat:
plochy pro bydlení (vč. přiměřené urbanistické rezervy pro nepředvídatelné změny
v území) na základě demografických prognóz, významu obce v hierarchii osídlení LK,
rozvojového potenciálu a charakteru obce (město/venkov) ve specifických místních
podmínkách,
plochy pro výrobu a veřejnou infrastrukturu na základě kapacity lidských zdrojů
a spádového postavení obce.
Komentář SEA: Jsou doplněny úkoly pro územní plánování. Bude posouzeno
v navazujících kapitolách.
EKONOMICKÁ ZÁKLADNA KRAJE
Z56

Územně technickými a správními opatřeními vytvářet potřebné předpoklady pro vznik
nových ekonomických aktivit intenzifikací využití stávajících výrobních zón i přípravou ploch
nových včetně zajištění rezerv pro velké a strategické investory a vzdálenější časový
horizont.
Komentář SEA: Drobné formulační změny úkolů pro územní plánování nebude mít vliv
na VURÚ.

Z57

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení významných ekonomických přínosů
ze zemědělství a lesního hospodářství na území kraje, s cílem zachování a rozšíření
mimoprodukčních funkcí složek krajiny v zemědělství a lesnictví v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
Komentář SEA: Drobné formulační změny úkolů pro územní plánování nebude mít vliv
na VURÚ.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Z58

Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.
Komentář SEA: Nemění se.
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CESTOVNÍ RUCH, REKREACE
Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního ruchu, zejména respektovat ochranu evropsky
významných lokalit, ptačích oblastí, zvláště chráněných území, ÚSES, VKP, biotopů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, kulturních a historických hodnot.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální možné
míře využívat místní potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při zachování
jeho přírodních a kulturních hodnot.
b)
Koordinovat a regulovat rozvoj cestovního ruchu v souladu s udržitelným rozvojem území,
hledat způsoby omezení kvantitativního rozvoje aktivit cestovního ruchu zejména
ve specifických oblastech SOB5 SOB7a Jizerské hory, SOB6 SOB7b Západní Krkonoše
a SOB7SOB5 Český ráj jih, které jsou nejvíce ohroženy přetížením.
c)
Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB1
Jihozápadní Českolipsko, SOB2 Lužické hory, SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a
vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Sledovat zajištění
ekonomické návratnosti investic vkládaných do údržby a obnovy kulturních a památkových
hodnot území. Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního ruchu respektovat
ochranu Evropsky významných lokalit, Ptačích oblastí, zvláště chráněných území a ÚSES.
c)
Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB3
Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace
a cestovního ruchu.
Komentář SEA: Dílčí formulační změny úkolů pro územní plánování jsou formálního
charakteru, popř. se text přesouvá jinam. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.
Úkoly pro územní plánování:
d)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního
ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení lyžařských areálů, singletrack aj.)
v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny, zejména ve zvláště chráněných
územích.
Komentář SEA: K změnám ve vymezení nebo kategorizace nedochází. Je doplněn jeden
úkol územního plánování. Jsou doplněny vhodné koordinace aktivit CR mezi obcemi
včetně přeshraniční spolupráce. Bude posouzeno v následujících kapitolách.
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy
Vymezení:
D39

Koridor Ploučnice, Děčín - Benešov n. P. - Česká Lípa - Mimoň - Stráž p. Ralskem –
Osečná

D41A Koridor Jizera, Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Semily - Jablonec nad
Jizerou - Rokytnice nad Jizerou - Kořenov.
Komentář SEA: Nemění se.
D40A Koridor Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou - Chrastava - Liberec - Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou
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D42

Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet –
Lužické a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.

D42A Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
D73

Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v Podještědí Bílý Kostel nad Nisou.
Komentář SEA: Zásada Z60a je přesunuta v rámci podkapitol AZÚR. MTK nemají
charakter jako např. dopravní koridory. Jsou vymezeny jako ideové směry a blíže
nespecifikované spojnice center cestovního ruchu. Nemění se koridory D39 a D41A,
k úpravě dochází u D40A, D42, D42A. Nově je vymezen koridor D73. Jsou doplněny
kritéria a podmínky pro rozhodování v území v souladu s požadavky dotčených orgánů.
Bude posouzeno v příslušných kapitolách.
ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY ÚZEMÍ A ZVÝŠENÍ JEHO BEZPEČNOSTI

Z61
Z62
Z63

Chránit a rozvíjet zdroje a podmínky pro zajištění bezpečnosti území.
Zajistit eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka.
Vytvářet územní podmínky zabezpečení zájmů z pohledu ochrany obyvatelstva a ochrany
dopravní a technické infrastruktury.
Komentář SEA: Zásady Z61 – Z63 se nemění, jen drobné formulační úpravy bez vlivu na
VURÚ.

F.

STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ

Z64

Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz ve vymezených
oblastech a podoblastech krajinného rázu.
Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle převládajících
způsobů využití.
Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle reliéfu, význačnosti
a unicity.

Z65
Z66

Komentář SEA: Zásady Z64 – Z66 se ruší.
Z67

Ochranu krajinného rázu realizovat diferencovaně.
Komentář SEA: Zásada se vypouští kvůli omezené využitelnosti v praxi.

Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin.
Zásady Z64, Z65 a Z66 se ruší a stanovuje se nová zásada Z64a je nahrazující.
Důvodem provedených změn v AZÚR byl nový oficiální překlad Úmluvy o krajině, který se
následně odrazil v novelizaci vyhlášky č.500/2006 Sb., která mimo jiné stanoví požadavky
na obsah ZÚR a jsou zde i nově formulovány sledované jevy týkající se krajiny vč. jejich
názvosloví.
Komentář SEA: Bude posouzeno v navazujících kapitolách.

G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
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G.1

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS)

Z68

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA (KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ SILNIC)
Komentář SEA: Dále vymezené koridory jsou tabulkovým přehledem koridorů a ploch
uvedených v kapitole D.1. a D.2. výrokové části AZÚR. Jsou uvedeny pouze koridory,
u kterých AZÚR provádí věcné změny, které je třeba posoudit z hlediska vlivu na životní
prostředí.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (nově doplňované nebo měněné v AZÚR)
Kód

Popis - lokalizace

Silniční koridory
D05B/1

silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa Dubice

D05B/2

silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

D11C

silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad Nisou

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

D16A

silnice II. třídy, úsek Liberec - Osečná

D18E

silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

D52E

silnice II/268, obchvat Mimoň

D52F

silnice II/268, spojka Ralsko - Hradčany

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

D64

silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

S5_D01C

kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK

S11_D03/1

silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor – Manušice (silnice I/9) – hranice LK/ÚK

S11_D03/2

silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí

S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)

Železniční koridory
D33/2-5

úsek Rynoltice – Mimoň, optimalizace, elektrizace

D33/6

úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky, elektrizace

D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati

ŽD8_D26/1

úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

ŽD8_D26D

úsek hranice SK/LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění

30

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Kód

Popis - lokalizace

Koridory technické infrastruktury
E25_E8E

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK/ÚK (TR Varnsdorf)

E7A

vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor

E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice

E38A

vedení VVN 110 kV – úsek smyčky ze stávajícího vedení do TR Nové Pavlovice

E39C

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka, posílení, přeložky

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek

Plochy nadmístního významu
E23A

Transformovna - Liberec Doubí

G.2

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO)

Z69

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření.
Komentář SEA: Koridory pro turistickou dopravu byly vypuštěny z výčtu veřejně
prospěšných opatření a staveb. Rovněž se v AZÚR nevymezují koridory pro umístění VPS
a VPO pro snižování ohrožení území před povodněmi. Problematika je řešena plošně
pro celé území kraje.

VPO PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
jako VPO vymezovat prvky ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně
zajistit.
Komentář SEA: Přehled prvků ÚSES, které mají statut VPO byl prezentován v přehledu
části D.3 výrokové části AZÚR. Doplněný bod pro územní plánování zpřesňuje nástroje
realizace ÚSES a procesně řeší způsob realizace, což je pozitivní.
G.3

VYMEZENÍ PLOCH PRO STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU

Z70

Vymezit plochu nadmístního významu pro stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti
státu.
Komentář SEA: Plochy pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu byly
zrušeny.

H.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY
SÍDELNÍ STRUKTURY

Z71

Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR na koordinaci územně
plánovací činnosti v ÚPD dotčených obcí.
Komentář SEA: Zásada se nemění, navazující přehled požadavků pro jednotlivé obce
(ve výrokové části AZÚR) zlepšuje orientaci v řešené problematice, ovšem nové prvky
rozvoje území nepřináší (jedná se o rekapitulaci členění po obcích). Proto není dále blíže
uváděno.
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I.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ JE PROVĚŘENÍ
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Z72 Vymezit území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií.
Komentář SEA: Jedná se o nástroj územního plánování. Nemá přímý vliv na životní
prostředí a udržitelný rozvoj území.
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A.1.2. Vztah AZÚR k jiným koncepcím
AZÚR LK č.1 upřesňuje nové skutečnosti z Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené 2015 týkající se
Libereckého kraje. Byly prověřeny a dle možností zohledněny aktualizované koncepční dokumenty
rezortního a strategického plánování ČR a Libereckého kraje, zejména aktualizované
dokumentace týkající se problematiky dopravní a technické infrastruktury např. Dopravní politika
ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050, Dopravní sektorové strategie (aktualizace
2017), Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR (2017), Koncepce nákladní dopravy
pro období 2017-2023, Národní plán povodí Labe (2015), Národní plán povodí Odry (2015), Plány
dílčích povodí (2015), Plán pro zvládání povodňových rizik ČR (2015), Plán odpadového
hospodářství ČR 2015-2024, Státní energetická koncepce ČR (2015) a také byly příslušně
zohledněny aktualizované koncepční dokumenty rezortního a strategického plánování Libereckého
kraje, zejména aktualizované dokumentace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
a Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020, Územně energetická koncepce Libereckého
kraje (aktualizace 2015), Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 –
2025, Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (2018) aj.
Již ZÚR LK jako výchozí dokumentace zohledňovala strategické dokumentace na úrovni ČR
i Libereckého kraje, AZÚR LK č.1 nemění podstatu ZÚR LK, ale reaguje i na aktualizace
strategických dokumentací.
Globální i specifické cíle uváděné v těchto koncepčních dokumentech, které jsou řešitelné nástroji
územního plánování, jsou zohledněny zejména v prioritách územního plánování Libereckého kraje.
Krajské priority územního plánování věcně a obsahově sledují republikové priority územního
plánování PÚR ČR (2015), upřesněné ve zjištěných podmínkách území Libereckého kraje. Nové
znění priorit územního plánování kraje dále zahrnuje zapracované požadavky pořizovatele
a dotčených orgánů vyplývající ze zkušeností při uplatňování ZÚR LK v předchozí praxi
(viz Zpráva o uplatňování ZÚR LK).
Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území definované v AZÚR LK č.1
v souladu s PÚR ČR (2015) a s § 36 stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu určují požadavky na konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního
plánování a určují strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti
kraje a obcí a při tvorbě resortních koncepcí s důsledky pro území.
Příslušná konkrétní opatření uvedená zejména v Dopravních sektorových strategiích, Programu
rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Koncepci nákladní dopravy pro období 2017-2023 jsou
zohledněna v textové části AZÚR LK č.1 kapitole D. „Zásady koncepce rozvoje dopravní
infrastruktury“ upřesněním vymezených koridorů dopravní infrastruktury (ZÚR LK 2011) nebo jejich
doplněním. Velký počet navržených opatření z výše uvedených dopravních strategických
dokumentací na úrovni ČR se netýká území Libereckého kraje (zejména rozvoj železniční, vodní
a letecké dopravy).
Koridory silnic na území Libereckého kraje byly v ZÚR LK vymezeny ve shodě s požadavky
Dopravních sektorových strategií ve vazbě na vytvoření podmínek pro zlepšení napojení:
- na kontaktní úseky evropské sítě multimodálních koridorů,
- na hlavní silniční koridory krajů Ústeckého, Středočeského a Královéhradeckého,
- v rámci správních a sídelních center kraje,
- pro optimální dostupnost města Liberce z okrajových částí vymezeného území.
AZÚR LK č.1 na podkladě aktuálních údajů o území od příslušných poskytovatelů údajů
a z vydaných územních plánů nebo zpracovaných podrobnějších dokumentací (např. studie, DÚR)
upřesňuje některé koridory a doplňuje několik koridorů nových. Byly vypuštěny koridory nebo jejich
části, ve kterých byly příslušné stavby dopravní infrastruktury zrealizovány.
Koncepce dopravy vymezuje cílový stav základní kostry silniční sítě. V AZÚR LK č.1 byly zejména
upřesněny koridory, které jsou součástí sítě TEN-T – kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice –
Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK.
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V Dopravních sektorových strategiích je mimo úseku silniční sítě Ohrazenice – Hradec Králové
(I/35, D35) uvedena ještě nedostatečná kapacita silnice I/9 v úseku Jestřebí – Nový Bor – hranice
LK (obchvat České Lípy a Nového Boru), na což bylo reagováno již v ZÚR LK vymezením
příslušných koridorů, které se v AZÚR LK č.1 pouze místně upravují na základě již podrobněji
zpracovaných dokumentací (DÚR).
Strategické cíle a opatření stanovené v Dopravních sektorových strategiích týkajících se železniční
dopravy jsou v ZÚR LK i AZÚR LK zohledněny návrhy směřujícími k posílení úlohy železniční
dopravy v Libereckém kraji, ke zlepšení stavu železničních tratí tak, aby došlo ke zrychlení
dostupnosti jednotlivých center a zlepšení dopravních vazeb s cílem odlehčení individuální
automobilové i autobusové veřejné dopravě osob a následnému zlepšení životního prostředí.
Výhledové záměry rozvoje železniční infrastruktury jsou v souladu s Dopravní sektorovou strategií.
Opatření krátkodobé a střednědobé povahy jsou stanovená v Koncepci nákladní dopravy
pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030 se netýkají území Libereckého kraje. Jedinými
doplňkovými železničními tratěmi pro nákladní dopravu je trať hranice SK/LK – Turnov – Liberec –
Černousy – hranice ČR/Polsko. Již v ZÚR LK byly pro modernizaci a optimalizaci těchto
železničních tratí vymezeny dopravní koridory, které jsou v AZÚR LK č.1 upřesňovány na základě
zpracovaných studií.
Ve snaze o jednoznačné uchopení budoucí podoby železniční infrastruktury pro rychlejší
nadregionální spojení MD ČR zpracovalo Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR
(Studii příležitostí), s cílem prověřit účelnost propojení jednotlivých částí ČR a zahraniční
železniční dopravou realizovanou na nových tratích. Libereckého kraje se týkají pouze rozvojové
záměry – Příprava jednotlivých ramen systému rychlých spojení RS5 Praha Wroclaw. Byla
zpracována i Technicko provozní studie technických řešení VRT a výsledky Studie proveditelnosti
RS5 Praha – Wroclaw nejsou zatím k dispozici.
Do doby zahájení realizace ucelených VRT je vhodné na území ČR realizovat převážnou část
nezbytné modernizace konvenčních tratí, zajistit sjednocení trakční napájecí soustavy
a implementovat ve značném rozsahu systém ETCS.
Výhledové záměry stanovené v Dopravních strategiích rozvoje vodní a letecké infrastruktury se
netýkají území Libereckého kraje.
AZÚR upravuje vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os v souladu s PÚR ČR. Byla
provedena změna identifikace ROB1 Liberec na OB7 Liberec a ROS1 Praha – Liberec – hranice
ČR na OS3 Praha – Liberec – hranice ČR dle PÚR ČR. AZÚR mění identifikaci oblasti ze SOB5
Jizerské hory na SOB7a Jizerské hory a ze SOB6 Krkonoše na SOB7b Krkonoše ve smyslu
uvedení do souladu s PÚR ČR. AZÚR respektuje vymezení koridorů dopravní a technické
infrastruktury v PÚR ČR.
Shrnující přehled koncepčních dokumentů, které by mohly mít vztah k AZÚR.
Konkrétní vztah AZÚR k jednotlivým koncepčním dokumentům je vyjádřen pomocí jednoduché
symboliky, která vyjadřuje do jaké míry tyto dokumenty (v rámci svých kompetencí definovaných
stavebním zákonem) reflektují problematiku řešenou těmito koncepcemi, případně zda je realizace
koncepce přímo závislá na AZÚR LK č.1. Z níže uvedených strategických a koncepčních materiálů
byly vybrány priority a opatření s vazbou na ÚPD.
Hodnocení vztahu je provedeno tabelární formou s využitím níže uvedených symbolů
Slovní popis hodnocení

Hodnocení vztahu

Koncepce obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které jsou řešeny (vyžadují řešení) v ZÚR vymezením
plochy nebo koridoru. Zahrnutí do platné PÚR ČR nebo ZÚR je nezbytnou podmínkou
pro realizaci (části) koncepce.

Velmi silný (přímý) vztah

Koncepce bez konkrétně definovaných nároků na změnu využití území. Do ZÚR se
promítají ve formě priorit, požadavků nebo podmínek (verbální výroky), příp. jsou
realizovatelné uplatněním ostatních nástrojů územního plánování. Realizace koncepce
není přímo závislá na platné PÚR ČR nebo ZÚR.

Silný (přímý) vztah

Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou vazbou na návrhovou“
část ZÚR, je však podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.

Slabý nebo nepřímý vztah
1

Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci
ZÚR

Bez vztahu
0
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Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
Vybrané priority (specifické cíle a opatření)

Vztah AZÚR

Vytváření podmínek pro konkurenceschopnost ČR.

3

Modernizovat a dobudovat dopravní infrastrukturu v mezinárodním kontextu
(prioritně síť TEN-T) s ohledem na konkurenceschopnost ČR a s ohledem
na potřeby průmyslu, rozvoje cestovního ruchu a ostatních sektorů hospodářství.
ČR se nesmí stát periferií uprostřed Evropy.
Vztah AZÚR:
V Dopravní politice ČR je uvedena silnice I/35, D35 která se v AZÚR řeší
vymezením koridoru S5_D01C v úseku Ohrazenice – hranice LK - Hradec Králové
(I/35, D35) na což bylo reagováno již v ZÚR LK vymezením příslušných koridorů
územních rezerv, které se v AZÚR místně upravují a vymezují jaké návrhové na
základě již podrobněji zpracovaných dokumentací. V osobní železniční dopravě se
zvažuje rychlé železniční spojení Praha – Liberec – Wroclav (viz koridor ŽD8_D26,
ŽD8_D27), o jehož konečném vedení nebylo ještě rozhodnuto. V nákladní
železniční dopravě není přes území LK vymezen koridor sítě TEN T.
3

Vytváření podmínek pro soudržnost regionů.
Modernizovat dopravní infrastrukturu s ohledem na zajištění kvalitní dostupnosti
všech krajů a s ohledem na podporu regionů definovanou ve Strategii regionálního
rozvoje. Stav dopravní infrastruktury nesmí být příčinou zvyšování
meziregionálních rozdílů ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů.
Vztah AZÚR:
Návrh železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec byl již obsažen
v ZÚR LK, v AZÚR je dále upřesněn na základě nověji zpracovaných
podrobnějších dokumentací (ŽD8_D26C). Železniční propojení mezi Ústeckým
a Libereckým krajem bude zlepšeno v rámci upraveného koridoru D33 mezi
Českou Lípou a Libercem.
V zásadě Z16 se vytváří územní podmínky pro zlepšení silničního napojení LK na
multimodální koridory upřesněním v ZÚR LK vymezených a v AZÚR místně
upřesněných koridorů: silnice I/35 (S5_D01C), silnice I/13 (S11_D03/1 S11_D03/2,
S11_D03/3), v zásadě Z17 (posílení propojení na okolní regiony), kde AZÚR
zpřesňuje konkrétní koridory na základě novějších podrobnějších dokumentací
(např. koridory D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C).
Vytvářením podmínek pro zlepšení silniční dostupnosti Liberec ze všech částí LK
je řešeno v zásadě Z18, kde AZÚR zpřesňuje konkrétní koridory na základě
novějších podrobnějších dokumentací (např. D16A, D17A, D18E).
Nákladní doprava jako součást logistického procesu.
Hledat účinná a udržitelná logistická řešení s využitím principu komodality s cílem
podpořit multimodalitu přeprav, optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktury
a využití energií a rovněž zpřístupnit logistické služby malým a středním
podnikatelským subjektům v sektoru průmyslu, obchodu a zemědělství
Vztah AZÚR:
Jedinými doplňkovými železničními tratěmi pro nákladní dopravu jsou tratě hranice
SK/LK – Turnov – Liberec a Liberec – Černousy – hranice ČR/Polsko. Již v ZÚR
LK byly pro modernizaci a optimalizaci těchto železničních tratí vymezeny dopravní
koridory, které jsou v AZÚR upřesňovány na základě zpracovaných studií
(ŽD8_D26, ŽD8_D27).
Veřejné logistické centrum republikového významu není na území LK vymezováno.
V rámci rozvojové osy OS3 Praha – Liberec – hranice ČR byly v ZÚR LK vytvořeny
územní podmínky pro vznik nadregionálního logistického centra, AZÚR toto
nemění.
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Veřejná služba v přepravě cestujících
Zajistit mezi všemi významnými aglomeracemi v České republice pravidelnou
a konkurenceschopnou intervalovou veřejnou dopravu.

1

Vztah AZÚR:
Specifický cíl neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou vazbou
na „návrhovou“ část ZÚR, je však podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.
Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Vybrané cíle (priority)

Vztah AZÚR

Hlavním cílem Koncepce nákladní dopravy je zajistit přepravní potřeby průmyslu
jak v rámci logistiky výrobního procesu, tak v rámci procesu distribučního. Nákladní
doprava tak nesmí být omezujícím faktorem ekonomického rozvoje a zahraničního
obchodu. Stejně důležité přitom je zajistit nákladní dopravu tak, aby dopady
na životní prostředí, veřejné zdraví a globální změny nejen klimatu byly
co nejmenší. Proto je nezbytnou součástí hlavního cíle propojení všech druhů
dopravy do jednoho systému na bázi principu komodality v podmínkách tržního
prostředí.

3

Hlavní cíl bude dosažen prostřednictvím priorit:
3

Dopravní infrastruktura
Vztah AZÚR:
Jedinými doplňkovými železničními tratěmi pro nákladní dopravu jsou tratě hranice
SK/LK – Turnov – Liberec a Liberec – Černousy – hranice ČR/Polsko. Již v ZÚR
LK byly pro modernizaci a optimalizaci těchto železničních tratí vymezeny dopravní
koridory, které jsou v AZÚR upřesňovány na základě zpracovaných studií
(ŽD8_D26, ŽD8_D27). V silniční infrastruktuře se LK týká pouze opatření dostavba
obchvatů na silnicích I. třídy (viz dle podrobnějších dokumentací upravené koridory
D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C).
Nákladní doprava a logistika
Vztah AZÚR: Problematika je zejména v gesci jednotlivých měst.
Silniční doprava
Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Železniční doprava

1
0

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Vodní doprava
Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Letecká doprava
Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Multimodální doprava
Výzkum a vývoj
Sociální otázky a nedostatek pracovních sil
Zpoplatnění nákladní dopravy a internalizace externalit
Energetika pro nákladní dopravu
Výhledové záměry
Infrastruktura a architektura prostorových dat
Vztah AZÚR: Opatření neobsahují podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
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Státní energetická koncepce
Vybrané cíle (strategické priority, opatření)

Vztah AZÚR

Rozvoj ekonomicky efektivních OZE s postupným odstraněním finančních podpor
pro nové zdroje, a s účinnou podporou státu v oblasti přístupu k síti, povolovacích
procesů, podpory technologického vývoje a pilotních projektů a současně veřejné
přijatelnosti rozvoje OZE s cílem dosažení podílu (OZE) na výrobě elektřiny
nad 15 %, zapojení OZE do řízení bilanční rovnováhy
Vztah AZÚR: ZÚR LK vytváří územní podmínky pro rozvoj OZE v zásadě Z31,
v AZÚR byly doplněny podmínky a úkoly pro územní plánování pro využití
potenciálu větru (včetně schéma)a potenciálu sluneční energie.

2

Významné zvýšení využití odpadů v zařízení na energetické využívání odpadů
s cílem dosáhnout až 80 % využití spalitelné složky odpadů po jejich vytřídění
do roku 2040.
Vztah AZÚR: Opatření bylo zohledněno v ZÚR LK v zásadě Z35, AZÚR není
měněno (jen formální úprava textu).

0

Udržení výroby elektřiny z uhlí ve snižujícím se rozsahu, částečná obnova
uhelných zdrojů se zajištěnou dodávkou uhlí; nové a obnovované zdroje nadále již
výhradně vysokoúčinné či s kogenerační výrobou a s využitím minimálně 60 %
tepla nespotřebovaného k výrobě elektřiny.

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Zajistit do r. 2030 v distribučních soustavách obnovu a rozšíření prostředků
pro dálkové řízení spotřeby, distribuované výroby a akumulace energie na bázi
principů inteligentní sítě a inteligentního měření s cílem optimálního využití
a spolehlivosti provozu distribučních soustav.
Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.

0

Zajistit obnovu a rozvoj distribučních soustav včetně nástrojů jejich řízení tak,
aby umožňovaly připojení a provoz všech nových distribuovaných zdrojů podle
požadavků investorů za předpokladu splnění stanovených podmínek připojení
a v souladu se SEK, aby uspokojovaly požadavky na straně spotřeby včetně
podpory rozvoje tepelných čerpadel, rozvoje elektromobility (nabíjení
elektromobilů) a místní akumulace jako součást nízkoenergetických domů,
aby zajišťovaly dlouhodobou udržitelnost a provozovatelnost sítí i při podílu
decentralizovaných zdrojů v distribuční soustavě nad 50 % celkového
instalovaného výkonu.
Vztah AZÚR: ZÚR LK vymezily koridory republikového a nadmístního významu
pro rozvoj vedení VVN 400 kV a 110 kV, v AZÚR jsou tyto koridory zpřesňovány
a vypouští se ty, kde vedení bylo realizováno (souvisí s dalším strategickým
opatřením, viz níže).

2

Udržet tranzitní roli ČR v oblasti přepravy zemního plynu a posílit přeshraniční
propojení plynovodní sítě v severojižním směru se soustavami v Polsku
a Rakousku s perspektivní možností dodávek plynu z terminálů LNG budovaných
v zahraničí, případně z nových zdrojů břidlicového plynu v Polsku, či z nových
terminálu pro jeho dovoz, dojde-li k jejich rozvoji.

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
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Vybrané cíle (strategické priority, opatření)

Vztah AZÚR

Zajistit územní ochranu ploch a koridorů veřejné infrastruktury a souvisejících
rozvojových záměrů prostřednictvím nástrojů územního plánování.

3

Vztah AZÚR: ZÚR LK zpřesnily v PÚR ČR vymezený koridor republikového
významu E10 – vedení VVN 400 kV. Na základě aktualizace PÚR ČR
(2015) AZÚR upravuje terminologii a označení koridorů v souladu s označením
v PÚR ČR. AZÚR v souladu s PÚR ČR vymezuje upřesněný koridor E25_E8E pro
vedení VVN 110 kV úseku TR Nový Bor – hranice LK/ÚK. Na základě
podrobnějších dokumentací byly v AZÚR upřesněny koridory vedení VVN 110 kV
E7A, E12C, E38A, E39C.
Program rozvoje Libereckého kraje (aktualizace pro období 2014 – 2020)
Vybrané hlavní strategické cíle

Vztah AZÚR

A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
Vztah AZÚR: AZÚR má k cíli silný vztah, protože je upravován text priorit
územního plánování (v souladu s PÚR ČR), upravuje se vymezení rozvojových
oblastí a rozvojových os (zmenšován jejich počet). AZÚR vytváří územní podmínky
pro vznik nových pracovních příležitostí, pro integrovaný rozvoj technické, dopravní
a podnikatelské infrastruktury úpravou a doplněním koridorů dopravní a technické
infrastruktury, byly doplněny vhodné koordinace aktivit mezi obcemi v oblasti
cestovního ruchu a vymezen nový multifunkční turistický koridor Sv. Zdislavy.

2

B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje
Vztah AZÚR: není přímá vazba, AZÚR má k cíli slabý vztah, protože koncepce
neobsahuje požadavky nebo záměry s přímou vazbou na návrhovou část AZÚR, je
však podkladem pro odůvodnění.

1

C. Komplexní a kvalitní infrastruktura

3

Vztah AZÚR: AZÚR má k cíli velmi silný vztah, protože vytváří územní podmínky
pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury úpravou a doplněním koridorů
dopravní a technické infrastruktury (např. S5_D01C, S11_D03/1, S11_D03/2,
S11_D03/3, D05B/1. D05B/2, D08B, D09D, D11C, D74A, D14A, D15C, D16A,
D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64, E7A, E12C, E38C, E39C, VTL1A, VTL3 aj.).
2

D. Zdravé životní prostředí bez zátěží
Vztah AZÚR: AZÚR má k cíli silný vztah, protože ve vztahu k tomuto cíli byl
v AZÚR doplněn a upraven text úkolů pro území plánování a kritérií a podmínek
pro rozhodování v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických
oblastech (staré ekologické zátěže, využití brownfields, rekultivace území, ochrana
půd), týká se zejména zásad Z1, Z2, Z3, Z9, Z10, Z11.
E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti
Vztah AZÚR: AZÚR má k cíli velmi silný vztah, protože ve shodě s Programem
rozvoje LK je aktualizováno vymezení městského a venkovského prostoru
a upraven text úkolů pro územní plánování. Byly doplněny významné funkční
kooperace mezi centry osídlení (viz zásady Z53, Z54). Vztah je i ve vytváření
územních podmínek pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury (viz cíl C.)
pro rozvoj městského i venkovského prostoru.

3

Regionální surovinová politika Libereckého kraje (aktualizace 2011)
Problematice koncepce využívání nerostného bohatství kraje je v ZÚR LK mimo jiné věnována
zásada Z47, která se AZÚR podstatně nemění (jen formální textová úprava textu kritéria
pro rozhodování a textů úkolů pro územní plánování b), c), e). Hodnocení je vztaženo ke změnám
v AZÚR.
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Vybraný hlavní cíl a vybraná hlavní strategická opatření
Hlavní cíl

Vztah AZÚR
0

Liberecký kraj má dostatek surovinových zdrojů připravených k využití a pokrytí
stávající i výhledové potřeby nerostných surovin na území kraje. Je zachována
kontinuita objemu produkce nerostných surovin potřebná pro rozvoj kraje. Těžba a
zpracování surovin má minimální dopad na životní prostředí a obyvatelstvo, je
ekonomicky výhodná a přednostně pokrývá potřeby území Libereckého kraje.
1. Obecná opatření
2. Opatření pro využívání jednotlivých druhů nerostných surovin
3. Opatření pro rekultivace
Vztah AZÚR: Hlavní cíl a hlavní strategická opatření byly zohledněny v ZÚR LK,
AZÚR se podstatně nemění (formální úpravy textů), z Regionální surovinové
politiky nevyplývají podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci
AZÚR.
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025
Problematice koncepce nakládání s odpady je v ZÚR LK mimo jiné věnována zásada Z35, která se
AZÚR nemění (jen formální úprava textu úkolu pro územní plánování c). Hodnocení je vztaženo
ke změnám v AZÚR.
Vybrané hlavní cíle

Vztah AZÚR

1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností
2. Nakládání s komunálními odpady
3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
4. Stavební a demoliční odpady
5. Nebezpečné odpady
6. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
7. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
8. Odpadní oleje
9. Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
10. Specifické skupiny nebezpečných odpadů
11. Další skupiny odpadů
12. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
13. Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadu
14. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění
nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Vztah AZÚR: cíle neobsahují podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují
řešení v rámci AZÚR.
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Územně energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015
Vybrané hlavní strategické činnosti (opatření)

Vztah AZÚR

Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek paliv a energie vyšším využitím
obnovitelných a druhotných zdrojů energie
Vztah AZÚR: ZÚR LK vytváří územní podmínky pro rozvoj OZE v zásadě Z31,
v AZÚR byly doplněny podmínky a úkoly pro územní plánování pro využití
potenciálu větru (včetně schéma)a potenciálu sluneční energie.

2

Udržitelnost a stabilizace soustav CZT

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Realizace projektů energetických úspor v objektech v majetku kraje

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Podpora energetické účinnosti v ostatních veřejných budovách na území kraje

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Snižování škodlivých vlivů energetiky na životní prostředí

0

Vztah AZÚR: Opatření neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které
vyžadují řešení v rámci AZÚR.
Vztah ke koncepcím, které se zabývají ochranou životního prostředí, je uveden v kapitole A.2.
Kromě uváděných koncepcí navazuje AZÚR na ZÚR Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Vztah
k těmto koncepcím spočívá v tom, že některé koridory přesahují do uvedených krajů (návaznost je
zajištěna). Konkrétně se jedná například o pokračování koridoru S5_D01C v Královéhradeckém
kraji a o pokračování koridoru S11_D03/1 v kraji Ústeckém.
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A.2.

ZHODNOCENÍ VZTAHU AZÚR
NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

K CÍLŮM

OCHRANY

ŽP

PŘIJATÝM

Pro posouzení vztahu AZÚR k cílům ochrany životního prostředí byly prostudovány zejména
strategické dokumenty řešící ochranu životního prostředí. V těchto dokumentech byly sledovány
cíle, jejichž dosažení lze řešit nástroji územního plánování na úrovni ZÚR. V následujícím přehledu
je uveden seznam hlavních koncepcí, ke kterým může mít AZÚR vztah. U koncepcí jsou uvedeny
dílčí problémy, které koncepce řeší a které zároveň přímo nebo nepřímo řeší i AZÚR. Vztah
koncepcí k AZÚR vyjadřují základní teze koncepcí, které jsou v přehledu níže uvedeny.
Vyhodnocení způsobu naplnění těchto tezí (cílů ochrany přírody) je uvedeno v kapitole A.9.
Hodnocení vztahu je provedeno tabelární formou s využitím níže uvedených symbolů
Slovní popis hodnocení

Hodnocení vztahu

Koncepce obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s konkrétně
definovaným nárokem na změnu využití území, které jsou řešeny (vyžadují
řešení) v AZÚR vymezením plochy nebo koridoru.

Velmi silný (přímý) vztah

Koncepce nemá konkrétně definované nároky na změnu využití území. Do
ZÚR se cíle koncepce promítají ve formě priorit, požadavků nebo podmínek
(verbální výroky), příp. jsou realizovatelné uplatněním ostatních nástrojů
územního plánování.

Silný (přímý) vztah

Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou vazbou
na „návrhovou“ část ZÚR, je však podkladem pro odůvodnění konkrétních
návrhů.

Slabý nebo nepřímý
vztah

Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení
v rámci ZÚR.

Bez vztahu

3

2

1
0

Poznámka: V rámci hodnocení vztahu AZÚR k níže uváděným koncepcím (popř. jejích cílům) je uváděna síla vztahu
(vazby), tj. zda AZÚR má nějakou souvislost s cíli koncepce a jak je tato souvislost významná. Není uvedeno,
zda souvislost je kladná nebo záporná., tj. zda AZÚR cíle koncepce naplňuje a nebo naopak působí proti deklarovaným
cílům. Směr této vazby (zda kladná či záporná řeší kapitola A.9.)

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025
Cíl: Přírodní stanoviště
• Dílčí cíl: 2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť
Vztah AZÚR:
AZÚR navrhuje řadu prvků územního rozvoje, které mohou rozlohu přírodních stanovišť snížit
nebo kvalitu a funkčnost přírodních stanovišť narušit. Jedná se o konkrétně vymezené návrhové
koridory, kde je rozsah vlivu na úrovni ZÚR zjistitelný a orientačně vyhodnotitelný. Zábor
přírodních stanovišť nelze teoreticky vyloučit u celé řady dalších rozvojových aktivit ZÚR, které
nemají konkrétní územní průmět. Kromě návrhů, které by mohly snížit rozlohu přírodních biotopů,
jsou navrhovány podmínky pro rozhodování v území, popř. úkoly pro územní plánování, které mají
negativní vliv různých zásahů z hlediska na životní prostředí minimalizovat nebo vylučovat.
Ochranu krajiny a přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. Vazba s dílčím cílem
je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
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Cíl: Krajina
• Dílčí cíl: 2.5.1 Omezit rozšiřování zástavby do volné krajiny
Vztah AZÚR:
Obecně platí, že řada navrhovaných zásad může být spojena s rozšiřováním zástavby do volné
krajiny. AZÚR nově navrhuje zásadu Z64a - územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými
kvalitami krajin, kde jsou navrhována i opatření, která přímo i nepřímo regulují rozšiřování
zástavby do volné krajiny. Využití brownfields upravují priority P5 a P7. Přímo uvedený cíl řeší
zásada např. zásada Z42 a Z54. Vztah je silný. (2)
• Dílčí cíl: 2.5.2 Zlepšovat strukturu krajiny
Vztah AZÚR: AZÚR zpřesňuje regionální a nadregionální ÚSES. V zásadě Z54, v části
„venkovský prostor“ je zmiňováno jako kritérium pro rozhodování o změnách v území péče
o krajinu, konkrétně :“Péče o krajinu jako integrální složka zemědělství a lesnictví, zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti“. Z45
diferencovanou ochranu krajiny deklaruje a v zásadě Z64a navrhuje. Vztah AZÚR k dílčímu cíli
koncepce je přímý, silný (2).
• Dílčí cíl: 2.5.3 Zlepšovat prostupnost krajiny pro biotu
Vztah AZÚR:
Zejména koridory silniční infrastruktury fragmentaci zvyšují. V AZÚR se toto týká zejména
koridoru S5_D01C a D18E. Na nové trasy dopravní infrastruktury mohou být uplatněna opatření
k zajištění průchodnosti krajiny pro živočichy dle existujících metodik. Jedním z kritérií
pro rozhodování o změnách území je: „respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy –
zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet přitom i ze závěrů Strategické migrační
studie pro Liberecký kraj pořízené LK 2013“. Podobně AZÚR usměrňuje rozšiřování zastavěných
území např. v zásadě Z42 a Z54. AZÚR se fragmentaci krajiny snaží minimalizovat. Vztah AZÚR
k dílčímu cíli je silný. (2)
Cíl: Lesy
• Dílčí cíl: 3.2.1 Zajistit udržitelné využívání lesa
Vztah AZÚR:
Některé koridory AZÚR vyžadují zásah do lesa, tím jeho fragmentaci. Zároveň AZÚR navrhuje
opatření na minimalizaci těchto vlivů, např. Z44. Popř. je ochrana přírodních hodnot uvedena
v zásadách koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. Z54 uvádí jako kritérium pro rozhodování
o změnách v území: „Péče o krajinu jako integrální složku zemědělství a lesnictví, zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti.“ Vztah k cíli
koncepce je slabý. (1)
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Cíl: Vodní ekosystémy
• Dílčí cíl: 3.3.2 Omezit znečištění a zlepšit fyzikálněchemickou kvalitu vody
Vztah AZÚR:
Přímo řeší Z28 - zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní
podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Vztah je silný.
Ochranu vod deklaruje i zásada Z48. (2)
• Dílčí cíl: 3.3.3 Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost a ekologicky udržitelný
hydrologický režim vodních toků
Vztah AZÚR:
Řeší zásada Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu
před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující
zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy
opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat principy minimalizace
negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů. Vedle pozitivního vlivu AZÚR
na tento dílčí cíl koncepce nelze při povodňové ochraně vyloučit ani negativní vlivy. AZÚR uvádí
kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území tak, aby k podstatnému negativnímu
ovlivnění nedošlo. Protierozní opatření a opatření jsou uváděny jako úkol pro územní plánování
ve vymezených rozvojových oblastech. Vztah je převážně nepřímý, slabý. (1)
• 3.3.6. Zvýšit retenční schopnosti krajiny
Vztah AZÚR:
Řeší zásada Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu
před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující
zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy
opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat principy minimalizace
negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů. Přímo je navrhována
revitalizace mokřadů. Vztah je přímý, silný. (2)
Cíl: Půda, nerostné bohatství
• 3.4.1 Snížit riziko vodní a větrné eroze a zvýšit obsah organické hmoty v půdě
Vztah AZÚR:
Ochrana půdy před erozí je zmíněna v prioritě P15 - vytvářet územní podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem
minimalizovat rozsah případných škod, dále pak je zmíněna v zásadě Z64a, v krajině 17-3 Levín,
v kritériích pro rozhodování ROB3 a v zásadě Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci
adekvátních opatření na ochranu před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny
a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení
retenční schopnosti krajiny, formy opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí
respektovat principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu
ekosystémů. Z54 deklaruje péči o krajinu včetně zajištění ekologické stability. Vztah střední (cíl
koncepce je v AZÚR formulován obecněji). (1 až 2).
Cíl: Zachování a obnova ekosystémů
• 3.5.1 Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou stabilitu krajiny
Vztah AZÚR:
Využití brownfields upravují priority P5 a P7. Cíl pomáhá řešit i zásada Z54, konkrétně úkoly
pro územní plánování – odrážka d). Vztah je přímý. (2)
• 3.5.4 Zvýšit propojenost krajiny
Vztah AZÚR:
Zásada Z37 - vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické
stability vymezuje ÚSES a specifikuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
a úkoly pro územní plánování. Průchodností krajiny se zabývá zásada Z42, konkrétně úkol
pro územní plánování d) Vztah je přímý. (2)
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Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020
Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu
Způsob řešení v AZÚR:
Upravuje zásada Z28 a Z48, kterou AZÚR nemění. Vztah je přímý (2)
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí
Způsob řešení v AZÚR:
Částečně přispívá zásada Z35. AZÚR omezuje úkol snižování spalitelných odpadů z 0 %
na „minimální úroveň“, čímž situaci fakticky nemění. Vztah je celkově spíše slabý, nepřímý (1).
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
Udržitelné využití ZPF deklaruje zásada Z44. Vztah je přímý. (2)
Snižování emisí skleníkových plynů
Způsob řešení v AZÚR:
Nepřímo, částečně zohledňuje zásada Z31(vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst
výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií). Obchvaty
měst mohou zvýšit plynulost dopravy, a tím i snížit částečně emise z dopravy. Vztah je nepřímý.
(1)
Snížení úrovně znečištění ovzduší
Způsob řešení v AZÚR:
Jsou navrhovány obchvaty obcí. Nepřímo, částečně zohledňuje rovněž zásada Z31(vytvářením
územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat
soběstačnost LK v dodávkách energií). Ke zlepšení kvality ovzduší vytváří podmínky i posilování
elektrické přenosové soustavy i sítě plynovodů. Vhodné je rovněž vytváření předpokladů
pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční. Vztah je přímý. (2)
Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
Způsob řešení v AZÚR:
Řeší zásada Z31 (vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií
z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií). Zásada je upravena
řadou podmínek a kritérií pro zajištění šetrného využívání. Vztah je přímý. (2)
Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny
Zachování přírodních a krajinných hodnot
Způsob řešení v AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii pro rozhodování
v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou koncipovány i celé
některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES. Proto
spíše než o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není efektivní všechny odkazy vypsat. Jedním z nástrojů je rozdělení
území kraje na oblasti s různým způsobem a intenzitou využití a různou mírou ochrany
ekologických funkcí krajiny. Vztah je silný. (2)
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Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010
Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity
Vztah AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je mohou oslabit. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S cílem ochrany
krajiny a jejich ekologických funkcí jsou koncipovány i některé zásady, které mají vliv člověka
eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES (Z37). Proto spíše než o celkovém posilování
ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře negativního vlivu. Ochrana
ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR zastoupena průřezově a není
efektivní všechny odkazy vypsat. Jedním z nástrojů je rozdělení území kraje na krajinné celky
a krajiny s různým způsobem a intenzitou využití a různou mírou ochrany ekologických funkcí
krajiny, viz zásada Z64a. Ochranou krajiny se v AZÚR věnuje samostatná část E1 (zásady
koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot), viz zásady Z42 až Z48. Vztah je přímý, silný. (2)
Adaptace na změny klimatu
Vztah AZÚR:
Adaptace na změny klimatu není primárně náplní ZÚR ani její aktualizace. Bylo dbáno na to,
aby AZÚR nebyla s tímto v rozporu, potřeba vytváření podmínek pro adaptabilitu území je v
prioritě P9. V souladu s přizpůsobením klimatické změně je např. zadržování vody v krajině, což
AZÚR uvádí na několika místech jako úkol pro územní plánování v některých oblastech. Vhodné
nakládání s vodou v krajině je přímo uvedeno např. v zásadě Z48. AZÚR některá opatření
z důvodů adaptací na změnu klimatu řeší přímo některá nepřímo. Vztah je středně silný. (1 až 2)
Zlepšování podmínek pro zdravý život
Vztah AZÚR:
Na úrovni ZÚR je přispíváno k podmínkám pro zdraví život např. obchvaty obcí. Vhodné je rovněž
vytváření předpokladů pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční. Kvalitní podmínky
pro život jsou zmíněny v zásadě Z54. Vztah je velmi silný – jsou navrženy konkrétní koridory. (3)

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, zajistit funkční propojenost přírodních a přírodě
blízkých částí
Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny
Vztah AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je mohou oslabit. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru a zajistit dlouhodobou
udržitelnost. S tímto cílem jsou koncipovány i celé některé zásady, které mají vliv člověka
eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES (AZÚR řeší revizi ÚSES). Proto spíše než
o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není reálné všechny odkazy znovu vypsat, samostatně by ani nedávala
smysl. Ochranou krajiny se v AZÚR věnuje samostatná část E1 (zásady koncepce ochrany
a rozvoje přírodních hodnot), viz zásady Z42 až Z48. Vztah je silný. (2)
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Zajistit udržitelné využívání volné krajiny především omezením šíření zástavby do krajiny,
zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch
v sídelních útvarech.
Vztah AZÚR:
Tyto cíle jsou zohledněny v rámci úkolů pro územní plánování ve více zásadách AZÚR, a to přímo
(priorita P9, popř.Z64a – základní kritérium e) i nepřímo. Nepřímý vliv spočívá v posilování
atraktivity městských center. Zásada Z54 deklaruje jako součást úkolů pro územní plánování
„omezit rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru a přírodních částí krajiny. Vztah
je silný. Podobně uvedené řeší i zásada Z42. Vztah je silný. (2)
Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES
Vztah AZÚR:
Péče o ZCHÚ ani ÚSES není předmětem AZÚR. Nicméně ÚSES je v rámci ZÚR vymezen
a v AZÚR dochází k aktualizaci některých částí. Zásada Z64a c) uvádí: „Respektovat podmínky
plánů péče o ZCHÚ, podmínky mezinárodní ochrany i podmínky obecné ochrany přírody
a krajiny“. Vztah je velmi slabý. (0 až 1)
Obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat
a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám
Vztah AZÚR:
Obnova hydroekologických funkcí není primárně náplní ZÚR ani její aktualizace. Bylo dbáno
na to, aby AZÚR nebyla s tímto v rozporu. Druhotně mohou některá opatření ZÚR adaptaci na
klimatické změny dokonce prospívat. Jedná se např. o zadržování vody v krajině, což AZÚR uvádí
na několika místech jako úkol pro územní plánování v některých oblastech.Vhodné nakládání
s vodou v krajině je přímo uvedeno např. v zásadě Z48. AZÚR některá opatření z důvodů
adaptací na změnu klimatu řeší přímo některá nepřímo. Vztah je středně silný. (1 až 2)
Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné
prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci
Vztah AZÚR:
Zásada Z29 plánuje (ve schválené podobě) ochranu před povodněmi realizovat především formou
celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti
krajiny. Zásada dále uvádí, že formy opatření ochrany před povodněmi technického charakteru
musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu
ekosystémů. Vztah je nepřímý. (1)
Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje
Vztah AZÚR:
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
Vztah je spíše nepřímý, slabý. (1)
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Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje – aktualizace 2014
Cíl: Krajina
Vysoká strukturální a funkční pestrost krajiny. Funkčně propojené strukturální ekologické prvky
(biocentra, koridory, „stepping stones“) ve fragmentované krajině.
Dílčí cíle:
• Analýza ekologických sítí, jejich jádrových území a konektivity, cílené doplňování
chybějících článků ekologických sítí v krajině
• Udržení a zvyšování přírodní a estetické hodnoty krajiny
• Udržet rozvoj využívání krajiny v udržitelných mezích
Vztah AZÚR:
Ochranu krajiny a přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. AZÚR zpřesňuje
regionální a nadregionální ÚSES. Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především
o minimalizaci negativních vlivů. (2)
Cíl: Lesní ekosystémy
Trvale udržitelné přírodě blízké lesní hospodářství využívající ve zvýšené míře přírodních
procesů. Diferencované hospodaření se zřetelem na víceúčelové pojetí funkce lesů včetně funkce
mimoprodukční vedoucí ke zvyšování stability lesních ekosystémů.
Dílčí cíle:
• V lesích v majetku státu zvýšit podíl geograficky původních druhů melioračních
a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) na nejméně 27% v roce 2020 (Aktualizace státního
programu ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha 2009.
• Zvyšovat podíl stromů prošlých přirozených vývojem stárnutí a tlejícího dřeva
pro zachování biodiverzity a podpory přirozeného cyklu živin.
Vztah AZÚR:
Na úrovni ZÚR není možné řešit druhovou skladbu lesa. Opatření neobsahují podněty, požadavky
nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci AZÚR. (0)
Cíl: Vodní a mokřadní ekosystémy
Obnova hydrologické funkce krajiny.
Dílčí cíle:
• Obnovovat přirozenou dynamiku vodních toků a jejich niv
• Zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost a ekologické funkce vodních a mokřadních
ekosystémů
Vztah AZÚR:
Ochranu přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. Návrh protipovodňové ochrany
včetně návrhu přírodě blízkých opatření je nově AZÚR specifikován v zásadě Z29. Vazba s dílčími
cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
Cíl: Horské ekosystémy
Zajistit podmínky pro zachování a rozvoj přírodě blízkých horských společenstev
Dílčí cíle:
• Zamezit dalšímu úbytku biologických a kulturně historických fenoménů horské krajiny, a to
zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokou antropogenní zátěží
• Najít optimální vztah mezi využíváním horských ekosystémů k turismu a zachováním jejich
přirozených funkcí
Vztah AZÚR:
Ochrana horských krajin je zmiňována u specifických oblastí (Z8), kde tyto krajiny mohou být
dotčeny cestovním ruchem a rozvojem příslušné infrastruktury (-1 až +1).
Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
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Cíl: Agroekosystémy
Zemědělská krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Dílčí cíle:
• Omezení dalšího snižování výměry zemědělské půdy.
• Ekologicky orientované formy zemědělského hospodaření, které pomáhají udržovat
tradiční ráz venkova, vedou k podpoře ekologické stability krajiny a biodiverzity; vyrábějí
kvalitní a nutričně bohaté potraviny, ochraňují půdu před vodní a větrnou erozí a ochraňují
vodní zdroje.
Vztah AZÚR:
Ochrana půdy je zdůrazňována průřezově přímo i nepřímo. V rámci zásady Z54 se uvádí jako
úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití opuštěných a zanedbaných ploch
před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“. V rámci stejné zásady se dále
uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území: „zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování uvedena ochrana kvalitní
zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru. AZÚR se snaží
nastavením vhodných kritérií minimalizovat negativní vlivy zejména na ZPF. Udržitelné využití
ZPF deklaruje zásada Z44. Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se především o minimalizaci
negativních vlivů (2).
Cíl: Travinné ekosystémy
Druhově a strukturně pestré travní porosty jako nedílná součást zemědělského hospodaření
v krajině.
Dílčí cíle:
• Zvýšit rozlohu ekologicky stabilních lučních porostů.
Vztah AZÚR:
Opatření neobsahují podněty, požadavky nebo záměry, které je možné řešit na úrovni ZÚR. (0)
Národní program snižování emisí ČR
Vztah AZÚR:
Národní program snižování emisí ČR řeší problematiku ochrany ovzduší především z pohledu
snižování produkce znečištění. Jedním z bodů programu je např. stanovení emisních stropů,
tj. celkového množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. NPSE se tedy zabývá
omezováním emisí různých typů zdrojů znečištění. AZÚR naopak oproti tomu řeší územní rozvoj
kraje na úrovni funkčního využití území. V AZÚR nejsou navrhovány ke konkrétní činnosti, které
by byly v přímém rozporu s NPSE. Po zhodnocení základních bodů NPSE je nejpřesnější
konstatovat, že NPSE není v rozporu s AZÚR, která mj. doplňuje a drobně upravuje již platné
ZÚR. Potenciál na snížení emisí mají některé navrhované silniční koridory, často se jedná
o obchvaty obcí, které vytvoří podmínky pro větší plynulost dopravy, s kterou souvisí snížení emisí
z dopravy. Předpokladem pro snížení emisí z dopravy jsou i opatření na rozvoj hromadné
dopravy, např. železniční koridory. Vztah je slabý. (1)
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Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší
Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05
Z opatření, která odpovídají nejvíce podrobnosti ZÚR, se uvádí pro Liberecký kraj jako prioritní
obchvaty měst a obcí.
Vztah AZÚR:
AZÚR doplňuje nebo upravuje koridory obchvatů (např. I/9 Jestřebí - Manušice, I/35 Turnov,
I/38 Obora, II/270 Mimoň, II/268 Ralsko, II/278 Osečná). Je tak zohledněn PZKO. Vhodné je
rovněž vytváření předpokladů pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční, která AZÚR
rovněž doplňuje. Mělo by dojít k odvedení tranzitní dopravy mimo centra obcí, a tím ke snížení
znečištění ovzduší z dopravy. Aktuálně je největší problém poletavý prach a benzo(a)pyren.
Ke zlepšení kvality ovzduší vytváří podmínky i posilování elektrické přenosové soustavy (koridory
E12C, E25_E8E, E38A, E39C) i sítě plynovodů (koridory VTL1A VTL3). Vztah je silný. (2)
Politiky ochrany klimatu ČR (2017)
Jednou z oblastí, na kterou se POK zaměřuje a kterou lze do určité malé míry nepřímo ovlivnit
i na úrovni ZÚR, je doprava. Cílem je přechod na alternativní pohony s nízkými emisemi,
elektrifikace železnic a postupný přesun nákladní silniční dopravy na železnici.
Vztah AZÚR:
Potenciál na nepatrné snížení emisí z dopravy mají některé navrhované silniční koridory, často se
jedná o obchvaty obcí, které vytvoří podmínky pro větší plynulost dopravy. Předpokladem
pro snížení emisí z dopravy jsou i opatření na rozvoj hromadné dopravy, např. železniční koridory.
Klíčová opatření snížení skleníkových plynů nelze na úrovni ZÚR navrhovat, protože se jedná
o opatření na zdrojích emisí, což je pod rozlišovací schopnost ZÚR. Vztah je spíše slabý. (1)
Koncepce jako opatření pro ochranu klimatu při průmyslové činnosti uvádí odkaz na Státní politiku
životního prostředí ČR 2012–2020.
Vztah AZÚR:
Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 je z hlediska zhodnocení vztahu k AZÚR
posouzena výše.
Snižování emisí skleníkových plynů při nakládání s odpady odkazuje zejména na Státní politiku
životního prostředí 2012–2020.
Vztah AZÚR:
Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 je z hlediska zhodnocení vztahu k AZÚR
posouzena výše.
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Strategie přizpůsobení se klimatické změně v podmínkách ČR
Zemědělství: snižování eroze půdy, opatření proti zemědělskému suchu, ochrana biodiverzity
Vztah AZÚR:
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před povodněmi, návrhem vhodných
krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod
(zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.“
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které biodiverzitu přírodního
prostředí neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou
koncipovány i celé některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např.
vymezení ÚSES, nebo zásada Z42 až Z44. Vztah je středně silný. (1 až 2)
Vodní hospodářství - adaptační opatření v ploše povodí: opatření pro zajištění stability vodního
režimu v krajině; systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody; plány
povodí a plány pro zvládání povodňových rizik; plány rozvoje vodovodů a kanalizací; opatření
na vodárenských systémech.
Vztah AZÚR:
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před povodněmi, návrhem vhodných
krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod
(zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.“
Protipovodňové ochraně se komplexně věnuje zásada Z29.
Zásobování vodou se věnuje zásada Z26. Územní podmínky pro převody vody v území
pro zajištění potřeby vody v ohrožených oblastech nedostatkem vody chrání např. koridor územní
rezervy V1. Vztah je celkově silný. (2)
Vodní hospodářství - adaptační opatření na vodních tocích a v nivách: optimalizace funkce
stávajících nádrží a vodohospodářských soustav; obnova malých vodních nádrží a zvyšování
jejich spolehlivosti; úpravy vodních koryt a v nivách; ochrana stávajících a výhledových vodních
zdrojů; převody vody; vodní nádrže v lokalitě chráněné pro akumulaci povrchových vod.
Vztah AZÚR:
Optimalizaci funkce stávajících vodních nádrží nelze řešit nástroji územního plánování na úrovni
ZÚR.
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech …“ Zásada je rozpracována do dílčích kritérií pro rozhodování
a úkolů pro územní plánování.
Zásobování vodou se věnuje zásada Z26. Územní podmínky pro převody vody v území
pro zajištění potřeby vody v ohrožených oblastech nedostatkem vody chrání např. koridor územní
rezervy V1.
Nové plochy akumulace vod odpovídající měřítku ZÚR nejsou v rámci AZÚR navrhovány.
Vztah je spíše slabý. (1)
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Adaptační opatření v urbanizované krajině: opatření k minimalizaci povrchového odtoku; zajištění
variability urbanizovaného území; opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému
sídelní zeleně; zmírňování následků záplav v urbanizovaném území; opatření ke snížení rizik
spojených s teplotou a kvalitou ovzduší; snižování stopy urbanizovaných území a odpovědné
řízení.
Vztah AZÚR:
Minimalizaci povrchového odtoku řeší jako jedno z opatření protipovodňové ochrany zásada Z29.
Zajištění charakteru zeleně v rámci sídel je do značné míry nad míru podrobnosti ZÚR. V rámci
zásady Z54 je v rámci úkolů pro územní plánování uvedeno: „Vytvářet územní podmínky pro
udržitelný rozvoj socioekonomické různorodosti ve zdravém a atraktivním městském prostředí“,
což s dostatečným a kvalitním podílem městské zeleně souvisí. V zásadě Z55 je zmíněn
požadavek omezování rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru a přírodních částí
krajiny. Podobnou deklaraci lze najít i v zásadě Z42, kde je i zvýrazněna i minimalizace
fragmentace krajiny.
Zásada Z29 požaduje téměř vyloučení vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích.
Je zohledněn i požadavek na minimalizaci zvyšování povrchového odtoku.
Ke zlepšení kvality ovzduší v sídlech v letním období přispívá podstatně vymezení koridorů
pro silniční obchvaty, viz zásada Z16 a Z17.
Snižování ekologické stopy sídel je do značné míry pod rozlišovací schopnost ZÚR.
Vztah je středně silný. (1 až 2)
Adaptační opatření v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb: opatření k ochraně, obnově
a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci
na dopady změny klimatu; opatření ke zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění klíčových
služeb; opatření k ochraně a obnově propojenosti a prostupnosti krajiny; opatření k ochraně
a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a klíčových biotopů.
Vztah AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii pro rozhodování
v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou koncipovány i celé
některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES. Proto
spíše než o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není efektivní všechny odkazy vypsat. Jedním z nástrojů je rozdělení
území kraje na oblasti s různým způsobem a intenzitou využití a různou mírou ochrany
ekologických funkcí krajiny.
Ochrana ekosystémů vázajících významným způsobem uhlík je do značné míry chráněna
legislativou, např. jako VKP, ve speciálních případech i formou zvláště chráněných území. AZÚR
zdůrazňuje v zásadě Z29 např. ochranu mokřadů v nivách a v pramenných oblastech.
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
ZÚR přispívají k propojenosti a prostupnosti krajiny respektováním ÚSES, je deklarována
i potřeba zajištění prostupnosti krajiny.
Ochrana biodiverzity včetně populací ohrožených druhů a biotopů je zajištěna respektováním
zákonem chráněných území včetně lokalit soustavy NATURA 2000. Ochrana přírody na úrovni
jednotlivých populací zvláště chráněných druhů vyplývá z legislativy, měřítko ZÚR je pro cílenou
konkrétní ochranu příliš malé. Vztah je silný (2)
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Adaptační opatření v oblasti cestovního ruchu: odvětví a destinace cestovního ruchu
Vztah AZÚR:
V rámci zásad vymezujících rozvoj cestovního ruchu je zdůrazňována v kritériích pro rozhodování,
popř. v úkolech pro územní plánování ochrana přírodních hodnot a krajiny. Území vhodná
pro rozvoj cestovního ruchu jsou často součástí velkoplošných zvláště chráněných území a lokalit
soustavy NATURA 2000, takže je ochrana zajištěna i legislativou. Vztah je slabý, nepřímý. (1)
Adaptační opatření v dopravě: zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního sektoru, zajištění
provozu po extrémních projevech počasí
Způsob řešení v AZÚR: Strategie mj. požaduje výstavbu nových objízdných tras zejména
na železnici. Územní podmínky k tomuto vytváří zejména železniční spojení ŽD8_D26D. Vztah je
přímý. (2)
Adaptační opatření v oblasti průmyslu a energetiky: opatření v elektroenergetice; opatření
v plynárenství; opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Vztah AZÚR:
Je doplňována a posilována přenosová soustava.
Je doplňována a posilována síť plynovodů.
Požadavky strategie zohledňuje zásada Z31(vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst
výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií). Vztah je
přímý. (2)
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A.3.

ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽP V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA AZÚR

Podrobné informace a data o současném stavu životního prostředí v řešeném území jsou uvedeny
v odpovídajícím nástroji územního plánování, kterým jsou Územně analytické podklady
Libereckého kraje. Informace o stavu životního prostředí jsou zejména v kapitolách C.1 - C.5
Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území i Rozboru udržitelného rozvoje území.
Dále uváděné údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
přepokládaném vývoji, jsou převzaty převážně z ÚAP Libereckého kraje.
Geologie a geomorfologie
Reliéf v LK je mimořádně pestrý, členitý. Výškové rozpětí LK činí 1 227 m, nejvyšším bodem je
Kotel (1 435 m) v Krkonoších a nejnižším místem je hladina Smědé na hranici s Polskem (208 m).
Krkonoše jsou nejvyšším českým pohořím a nalézá se zde nejvyšší vrchol LK, kterým je Kotel
(1435 m). Vrcholy Jizerských hor dosahují přibližně stejných výšek: Smrk (1 124 m), Jizera
(1122 m). V severozápadní části kraje se rozkládají Lužické hory a nejvyšší horou Luží 793 m.
Výrazný je Ještědsko-kozákovský.
Geomorfologické členění
Celé území LK patří do geomorfologické provincie Česká vysočina, která je součást subsystému
Hercynských pohoří. Na území LK zasahují subprovincie Česká tabule, Krkonošsko – jesenická
subprovincie a okrajově na severozápadě Krušnohorská subprovincie. Subprovincie se dále člení
do oblastí a celků, které jsou zobrazeny na schématu níže.

Výškopis LK – nejvýznamnější krajinné dominanty
Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2004
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Geomorfologické členění LK
Zdroj: ÚAP LK

Geomorfologicko-geologicky nejcennější lokality kraje
Následující lokality byly v Koncepci ochrany a přírody LK identifikovány jako geomorfologicky
a geologicky nejcennější: Ještěd, Jizera, severní svahy Jizerských hor, Vlhošť, Klíč, Ralsko
(a další neovulkanické vrchy s výraznými geomorfologickými jevy – Ortel, Velký a Malý Bezděz,
Velký Jelení vrch, Stříbrník), Široký kámen, Suché skály (a další podobné útvary – Panteon
a útvary na rozhraní Lužického a Ještědského hřbetu), Kotel (nejvyšší hora kraje, Velké a Malé
kotelní jámy), Čertova zeď, Janské kameny v Lužických horách, Trosky, Hruboskalsko (a podobné
terény skalních měst na Kokořínsku, v okolí Sloupu v Č. a Svojkova, v Hradčanských stěnách,
jižně od Hamru n. J., na Klokočských a Boreckých skalách aj.), údolí Peklo u České Lípy,
Bozkovské jeskyně (a další krasové jeskyně Ještědského hřbetu – Západní jeskyně na Vápenném,
Hanychovská jeskyně), niva Ploučnice mezi Mimoní a Českou Lípou, niva Smědé pod Višňovou
(s průrvou Harty pod Frýdlantem, srovnatelně i Machnínská průrva na Lužické Nise), rašeliniště
Jizery, tok Jizery až po Dolánky u Turnova (nejcennější část je mezi Bítouchovem a pod
Spálovem, vysokou krajinářskou hodnotu má i údolí navazující Kamenice).
Geologie
Geologicky pestré území LK tvoří regionálně-geologické jednotky tří strukturních pater Českého
masívu
–
z předplatformních jednotek lugická oblast a limnický permokarbon a z platformních jednotek
Česká křídová pánev, terciér a kvartér.
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Geologická pestrost území LK
Zdroj: Geologická mapa ČR 1 : 500 000 zdigitalizována do ÚAP LK dle mapového portálu ČGS, 2014

Chráněná ložisková území
Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) je územní ochrana výhradního ložiska, která je
ochranou proti znemožnění či ztížení jeho dobývání. Na území LK je stanoveno 58 CHLÚ
o celkové ploše 124 km2. Maximální plochu 50 km2 zabírá CHLÚ Stráž p. R. Přehled platných
CHLÚ je v následující tabulce.
Přehled chráněných ložiskových území v LK (export z databáze ÚAP LK 6/2019).
Identifikační číslo

Název CHLÚ

Surovina

7000800000
7021800000
7000600010
7000600020
7000400000
7089000000
7089200000
7000700000
7196200000

Arnoltice - Pertoltice
Bezděčín
Bílý Kostel
Bílý Kostel I.
Bohatice
Dětřichov
Dubnice
Frýdlant
Hluboká u Liberce
Hodkovice n. M. Bezděčín
Holany
Horní Řasnice
Horní Štěpanice I.
Horská Kamenice

Štěrkopísky
Stavební kámen
Štěrkopísky
Štěrkopísky
Štěrkopísky
Štěrkopísky
nespecifikováno
Štěrkopísky
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely

7186400000
7265500000
7001000000
7063400000
7100700000

Cihlářská surovina - slíny a slínovce, jíly
Slévárenské písky
Štěrkopísky
Dolomit
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
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Identifikační číslo

Název CHLÚ

Surovina

7101900000
7216000000
7000201000
7021900000
7167200010
7167200020

Hraničná
Chlístov
Chotyně
Chuchelna I.
Janovice u Kravař I.
Janovice u Kravař II.

Stavební a dekorační kámen
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Štěrkopísky
Stavební kámen
Stavební kámen
Stavební kámen

7179600000
7103400000
7178800000

Jesenný I.
Jesenný II.
Jesenný III.

Vápenec - vápence vysokoprocentní
Vápenec - vápence ostatní, vápence vysokoprocentní
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely

7178700000
7215900000
7195900000
7100400000
7067400000
7240800000

Jesenný IV.
Jílové u Držkova I.
Jítrava
Koberovy
Košťálov II.
Kotel

Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
Dolomit, Vápenec, Ostatní
Stavební kámen
radioaktivní suroviny

7000900000
7195300000
7196100000
7102502000
7196000000

Krásný Les u Frýdlantu
Kryštofovo Údolí
Křižany II.
Lhotka u Zlaté Olešnice
Machnín

Štěrkopísky
Dolomit,Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
Dolomit
Dolomit

7207400000

Markvartice v Podještědí

7131700000
7247309000
7018300000
7129000000
7100500020

Pilínkov
Ploužnice pod Ralskem
Prácheň
Předlánce - Andělka
Příšovice

Cihlářská surovina
Vápenec - vápence ostatní, karbonáty pro zemědělské
účely
nespecifikováno
Stavební kámen
Štěrkopísky
Štěrkopísky

7100500010
7038100000
7099000000

Příšovice I.
Rašovka
Rokytno

Štěrkopísky
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Dolomit

7178900000
7101800000
7104700000
7061500000
7089400000
7089400010
7089500000
7264800000

Roztoky u Semil
Ruprechtice
Slunečná
Smrčí I.
Srní
Srní I.
Srní II.
Srní u České Lípy III.

7240600000
7196300010
7198000000
7021400000

Stráž pod Ralskem
Světlá pod Ještědem I.
Syřenov
Tachov u Doks

Vápenec - vápence ostatní
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Stavební kámen
Stavební kámen
Písky sklářské a slévárenské
Písky sklářské a slévárenské
Písky sklářské a slévárenské
Sklářské a slévárenské písky
Radioaktivní suroviny - Radioaktivní suroviny, Radioaktivní
suroviny - uran - kov
Vápenec - karbonáty pro zemědělské účely
Uhlí černé
náhrady živců, stavební kámen

7000100030
7098900000
7021700000

Václavice III.
Velké Hamry
Záhoří

Štěrkopísky
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Stavební kámen
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Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a chráněná ložisková území v LK
Zdroj: ÚAP LK z dat ČGS

Hydrologie
Odtokové poměry
Území LK se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje (Frýdlantsko, Žitavská
pánev a přilehlé části Jizerských hor) jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře. Zbývající
(většinová) část území patří do úmoří Severního moře, kam je voda odváděna Labem. Rozvodí
probíhá hřebenovými partiemi Lužických hor (Hvozdský hřbet), Ještědského hřbetu a centrální
částí Jizerských hor.
Vodní toky
Údaje o jednotlivých tocích na území povodí Odry a povodí Labe jsou v následujících tabulce.
V rámci povodí Odry na území LK zasahují především dvě hlavní povodí: 2-04-07 Lužická Nisa
po Mandavu a 2-04-10 Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají povodí 204-06 Kwisa a 2-04-09 Lužická Nisa od Mandavy po Smědou.
Vodní toky povodí Odry

Bílá Nisa
2-04-07-006
Bulovský potok
2-04-10-024
Černá Nisa
2-04-07-016
Jeřice
2-04-07-024

Plocha
povodí
2
(km )

Délka toku
3 -1
Průtok (m .s )
(km)

22,2

9

---

40,1

13,2

0,37 u ústí

27

14,2

0,57 u ústí

77,8

19,4

1,03 u ústí
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Jindřichovický
potok
2-04-06-004
Lomnice
2-04-10-016
Lužická Nisa
2-04-07-001
Řasnice
2-04-10-020
Smědá
2-04-10-001

Plocha
povodí
2
(km )

Délka toku
3 -1
Průtok (m .s )
(km)

31,1

11,5

0,29 u státní
hranice

36,2

16,1

0,58 u ústí

horní část toku v CHKO Jizerské hory

375,3

55,1

5,40 u státní
hranice

část v CHKO Jizerské hory

32,3

16,3

0,30 u ústí

273,8

45,9

3,61 u státní
hranice

Poznámka

horní část toku v CHKO Jizerské hory

Zdroj: ÚAP LK

V rámci povodí Labe se na území LK nalézají především povodí 1-05-01 Jizera pod Kamenicí, 105-02 Jizera od Kamenice po Klenici a 1-14-03 Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na
východě povodí 1-01-01 Labe po Úpu, zcela na západě povodí 1-14-05 Kamenice a Labe pod
Kamenicí.
Vodní toky povodí Labe

Bobří potok
1-14-03-070
Dobranovský
potok
1-14-03-051
Ještědka
1-05-02-041
Ještědský potok
1-14-03-003
Jizera
1-05-01-001
Jizerka
1-05-01-020
Kamenice
1-05-01-058
Kamenice
1-14-05-001
Liběchovka
1-12-03-020
Libuňka
1-05-02-010
Mohelka
1-05-02-034
Mumlava
1-05-01-006

Plocha
povodí
2
(km )

Délka
toku
(km)

Průtok u ústí
Poznámka
3 -1
(m .s )

126,9

28,1

0,71

napájí Holanské rybníky

52,9

17,2

0,41

horní tok protéká CHKO Lužické hory

43,6

11,7

0,5

48,9

18,4

0,46

2 193,4

163,9

23,9

protéká: CHKO JH, KRNAP

85,8

21,5

2,14

většina toku v KRNAP

218,6

36,2

4,65

horní tok s vodárenskou nádrží Josefův Důl je
v CHKO Jizerské hory

217,2

35,6

2,65

zasahuje do CHKO Lužické hory

157,2

24,1

0,89

vyskytují se PR Mokřady horní Liběchovky

100,6

19,9

0,79

CHKO Český ráj

176,7

43,2

1,82

51,1

12,2

1,82

horní tok protéká KRNAP
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Plocha
povodí
2
(km )
Oleška
171,1
1-05-01-035
Panenský potok
133,2
1-14-03-015
Ploučnice
1 193,9
1-14-03-001
Robečský potok
288
1-14-03-063
Svitavka
1-14-03-038
Šporka
1-14-03-055
Vošmenda
1-05-01-077
Zábrdka
1-05-02-052
Žehrovka
1-05-02-024

Délka
toku
(km)

Průtok u ústí
Poznámka
3 -1
(m .s )

34,2

1,74

28,8

1,1

106,2

8,6

27,2

1,65

132,5

37,4

1,16

70,1

21,4

0,61

25,8

12,3

0,35

71,3

23,9

0,46

95,9

23,8

0,5

Máchovo jezero a Novozámecký rybník; potok se
zařezává do pískovcového podloží, kde vytváří
NPP Peklo
horní tok protéká CHKO Lužické hory; na dolním
toku meandruje
horní část toku – CHKO Lužické hory

rybník Žabakor, střední tok v CHKO Český ráj

Zdroj: ÚAP LK

Jizera je zdrojem pitné vody v profilu Benátky n. J. a zejména Sojovice pro vodárnu v Káraném.
Ploučnice se vyznačuje významným napájením z podzemních vod. Od Stráže p. R. po Mimoň je
Ploučnice regulována v souvislosti s těžbou uranu. Pod Mimoní byla v Ploučnici v sedimentech
zjištěna radioaktivní kontaminace z těžby uranu.
Vodní nádrže
Na území LK je několik vodních nádrží, které byly vybudovány za účelem ochranným
a vodárenským. Některé z nich byly postaveny již počátkem 20. století, především v povodí
Lužické Nisy. Manipulací s vodou snižují nádrže Bedřichov, Mšeno, Harcov, Mlýnice a Fojtka
možnosti povodní v Jablonci n. N., Liberci a níže položených obcích. Pro zajištění zdrojů
povrchové pitné vody byly v povodí Jizery vybudovány nádrže Souš a Josefův Důl. V západní části
kraje jsou význačné nádrže Stráž p. R. a Naděje. Malé nádrže a rybníky se vyskytují převážně
v západní (Českolipsko) a v jihovýchodní (Semilsko) části území.
Máchovo jezero je největší nádrž v LK. Má významné rekreační využití. Novozámecký rybník je
chráněný jako NPR (Ramsarský mokřad). Břehyňský rybník je také NPR (Ramsarský mokřad,
biogenetická rezervace Rady Evropy). Na Souši je pro posílení objemu vody v nádrži využíváno
spojovací štoly z protržené přehrady na Bílé Desné, kterou se dle potřeby převádí voda Bílé Desné
do Soušské přehrady.
Mezi nejvýznamnější rybniční soustavy patří rybníky na Robečském potoce: Břehyňský, Máchovo
jezero, Novozámecký, dále pak Dolanský, Holanský, Nohavice (Malá Nohavice), Milčanský (Velká
Nohavice), Hrázný (Mlýnský), Kravský a Jílovka na Bobřím potoce, Dvorní, Pivovarský
a Markvartický na Panenském potoce, hradčanská rybniční soustava (Černý, Vavrouškův,
Strážovský, Držník, Hradčanský rybník), svébořická rybniční soustava (Novodvorský, Hvězdovský
a Ploužnický rybník), Kunratické rybníky na Svitávce a s nimi sousedící Hamerské jezero.
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Charakteristiky nejvýznamnějších vodních nádrží LK
název

vodní tok

Bedřichov
Břehyňský rybník
Fojtka

Černá Nisa
Robečský potok
Fojtka

Hamerský rybník

Ploučnice

Harcov
Josefův Důl
Máchovo jezero
Mlýnice
Mšeno
Naděje
Novozámecký
rybník
Souš
Stráž p. R. (Horka)

celkový objem
3
stálý objem (tis. m )
3
(tis. m )
2 130
40
1 000
.
323
25

vodní plocha (ha)
42,0
90,3
7,0

600

.

50,0

Harcovský potok
Kamenice
Robečský potok
Albrechtický potok
Mšenský potok
Hamerský potok

680
22 628
6 312
270
2 780
33

50
.
5 459
20
80
5

14,0
138,1
284,0
5,2
39,8
1,2

Robečský potok

1 290

.

128,3

Černá Desná
Ploučnice

7 570
1 778

210
455

85,9
73,0

Zdroj: ÚAP LK

Vybrané vodní toky, vodní díla a chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Zdroj: ÚAP LK

60

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Útvary podzemní vody
Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či
odběr. Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních
vrstvách (svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary spodní
vrstvy bazálního křídového kolektoru).
Území LK lze považovat za vodohospodářsky velmi významné z hlediska přirozené akumulace
vod. Zásobami podzemní vody patří kraj k nejbohatším v ČR. Celé území LK se nachází v regionu
se sezónním doplňováním zásob podzemních vod.

Útvary podzemní vody
Zdroj: ÚAP LK, z dat VÚV TGM

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Na území LK zasahují dvě menší chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod –
Jizerské hory a Krkonoše a jedna větší chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod –
Severočeská křída. Na území CHOPAV Jizerské hory jsou vodárenské nádrže Souš a Josefův
Důl, které zásobují pitnou vodou oblastní vodovod Liberec – Jablonec n. N. a pramení zde řeky
Jizera a Lužická Nisa.
Charakteristika CHOPAV v LK
název
Severočeská křída
Jizerské hory
Krkonoše

2

2

plocha celkem [km ]
3 702
371
368

plocha v LK [km ]
1 590
371
119

Zdroj: ÚAP LK z dat VÚV TGM; Povodňový plán České republiky
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podíl plochy z LK [%]
50
12
4
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Vodní zdroje a zásobování vodou
Informace o zásobování pitnou vodou byly převzaty zejména z aktualizovaného Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací LK 2004. Z něho vyplývá, že v LK je zajištěno zásobování pitnou vodou
pro vysoký podíl obyvatelstva. Místní vodní zdroje, které jsou v LK nerovnoměrně lokalizovány,
plně postačují pro zabezpečení potřeby vody. Zásobování pitnou vodou v LK je zajištěno
z povrchových i podzemních zdrojů.
Zpráva o ŽP v LK 2017 uvádí, že podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v LK činil v roce
2017 92,4 %. Připojení obyvatel na kanalizační sít v roce 2017 dosahovalo vzhledem
ke geografickým podmínkám nejnižšího podílu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV v rámci
ČR. V roce 2017 byl tento podíl 69,0 % pro kanalizaci celkově a 68,0 % pro kanalizaci zakončenou
ČOV. V kraji bylo v roce 2017 v provozu celkem 83 ČOV.
Vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
Území LK je bohaté na podzemní i povrchové vodní zdroje. Poměr kapacity povrchových
a podzemních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou vodou je cca 3:1.
Povrchové zdroje
Povrchové zdroje mají kolísavou jakost vody. Ta je závislá na průtocích a extrémních stavech.
Povrchové zdroje jsou významné zejména pro území okresů Jablonec n. N. a Liberec. Jedná se
o vodárenskou nádrž Josefův Důl (řeka Kamenice, ÚV Bedřichov) a Souš (řeka Černá Desná, ÚV
Souš). Přímý odběr z vodních toků je ve Frýdlantském výběžku (řeky Bílá Desná, Řasnice
a Smědá) a na severu Semilska (řeka Jizerka).
Podzemní zdroje
Podzemní zdroje jsou významné pro většinu obcí v LK, ale rozhodující jsou zejména v okresech
Česká Lípa a Semily. Podzemní zdroje na Českolipsku chrání CHOPAV Severočeská křída.
Na Liberecku jsou vodní zdroje zejména v jižní a jihozápadní části a jsou vázány na propustné
sedimenty Jizerského turonu. Na Semilsku se vyskytují podzemní zdroje celoplošně a jsou
významné pro zásobování většiny obcí. Jsou vázány na Jizerský turon v západní a jihozápadní
části okresu. Jižní a jihovýchodní část náleží do podkrkonošské pánve, kde jsou zdroje nižších
a středních vydatností. Severní část náleží krystaliniku Krkonoš a Jizerských hor, kde je četnější
výskyt zdrojů s poměrně nízkou vydatností. Menší zdrojové lokality jsou severozápadně a jižně
od Chrastavy a také ve Frýdlantském výběžku vázané na písky (jsou však mělké a náchylné
ke znečištění). Velkým problémem je ohrožení podzemních zdrojů v okolí Hrádku n. N., Chrastavy
a ve Frýdlantském výběžku těžbou v sousedním polském hnědouhelném dolu Turów.
Ochranná pásma vodních zdrojů
V převážné části území má většina zdrojů ochranná pásma stanovena, určitou výjimkou je území
okresu Semily, kde byla pro převážné množství zdrojů stanovena pásma s omezenou dobou
platnosti, která již uplynula.
Územním rozsahem významnější jsou pásma povrchových zdrojů na severu okresů Jablonec n. N.
a Liberec, dále podzemních zdrojů v okolí Turnova (okr. Semily a Liberec). Poměrně značný
rozsah mají i ochranná pásma podzemních zdrojů na území okresu Česká Lípa - zejména jižně
od České Lípy, v okolí Mimoně a podzemní i povrchové zdroje na severní hranici okresu.
Prakticky celou východní část území zasahuje ochranné pásmo 3. stupně vodárenského odběru
Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem – pásmo odpovídá hranici povodí
bývalého vodárenského toku Jizera.
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Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně
Zdroj: ÚAP LK, z dat vodoprávních úřadů a VÚV TGM

Povodně
Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.
Povodní se rozumí i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže
dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází
k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
V Koncepci ochrany před povodněmi v LK z roku 2006 byly identifikovány lokality ohrožené
povodněmi.
Byla identifikována vyšší ohrožení zejména v ORP Česká Lípa, Frýdlant, Liberec a Nový Bor. Nižší
ohrožení je v ORP Tanvald, Semily a Jilemnice.
Protipovodňová problematika v LK je řešena v koncepčních dokumentech: plány dílčích oblastí
povodí 2015, ve studii proveditelnosti Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice 2011
a v Podkladové analýze pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 2015.
Oblasti s významnými povodňovými riziky
Vodní tok
Jizera
Kamenice
Smědá
Lužická Nisa
Mohelka
Oleška
Jizerka
Panenský potok
Ploučnice

V úseku
(km)*
0,0 – 110,0
11,0 – 25,0
0,0 – 36,0
0,0 – 49,0
27,5 – 42,5
0,0 – 24,0
0,0 – 5,0
0,0 – 10,6
23,3 – 76,4

Úsek (od soutoku)

Aktualizace 2017-2018

(ústí do Labe) – hranice LK – Semily
Plavy – Jiřetín pod Bukovou
státní hranice – Frýdlant – Raspenava
státní hranice – Jablonec n. N.
Hodkovice n. M. – Jablonec n. N.
Semily – hranice LK – (Stará Paka)
Víchová n. J. – Jilemnice
Mimoň – Brniště
Česká Lípa – Stráž p. R.

beze změn
nevymezeno
beze změn
beze změn
nevymezeno
beze změn
beze změn
beze změn
úsek zkrácen
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Vodní tok
Šporka
Svitávka
Šporka

V úseku
(km)*
18,8 – 19,8
0,0 – 12,0
0,0 – 5,2

Úsek (od soutoku)

Aktualizace 2017-2018

Nový Bor
Zákupy – Cvikov
Česká Lípa – Horní Libchava

nevymezeno
nevymezeno
úsek zkrácen

Zdroj: Mapy povodňového ohrožení, * uvedeno od soutoku

Záplavová území a území zvláštní povodně pod vodním dílem
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené
povodně zaplavena vodou. Specifickým záplavovým územím je území zvláštní povodně
pod vodním dílem, která vymezují plochy zasažené povodní při případné havárii vodního díla.
Přehled stanovených záplavových území v LK (export z databáze ÚAP 6/2019)
Povodí Tok

Úsek od

Úsek do

OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
OHŘE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE

Nový Oldřichov
ústí
Kytlické Mlýny
Vrchovany
Pertoltice
hranice LK
Noviny Pod Ralskem
ústí
ústí
ústí
ústí
ústí
ústí
hranice LK
ústí
ústí
Loučná
Desná
ústí
Tanvald
Liberec
Liberec
ústí
VD Harcov
Liberec
ústí v Chrastavě
Líšný
Horní Sytová
ústí
Josefův Důl
Turnov
Raspenava
Chlístov
ústí
ústí

státní hranice
Křižany
Česká Kamenice
státní hranice
Jítrava
Noviny Pod Ralskem
Janův Důl
Dolní Světlá
Kamenický Šenov
Arnultovice
Máchovo jezero
konec prům. areálu
konec Svoru
Houska
Desná
Loučná
Bedřichov
VD Souš
Kateřinky
Desná
Liberec
Liberec
VD Harcov
Starý Harcov
Liberec
Oldřichov v Hájích
soutok Mumlava
Vítkovice
Plavy (Mlýnsko)
VD Josefův Důl
Sedmihorky
Nové Město P/Smrkem
Nový Mlýn (Žďárek)
VD Mšeno
Harrachov

Bystrá
Ještědský potok
Kamenice
Liběchovka
Panenský potok
Ploučnice
Ploučnice
Svitávka
Šenovský potok
Šporka
Robečský potok
Panenský potok
Boberský potok
Pšovka
Bílá Desná
Bílá Nisa (Rýnovická)
Bílá Nisa
Černá Desná
Černá Nisa
Desná
Doubský potok
Františkovský potok
Harcovský potok
Harcovský potok
Janovodolský potok
Jeřice
Jizera
Jizerka
Kamenice
Kamenice
Libuňka
Lomnice
Mohelka
Mšenský potok
Mumlava
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Povodí Tok

Úsek od

Úsek do

LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE
LABE

Liberec
Frýdlant
Liberec
státní hranice
Lužec pod Smrkem
Višňová
Liberec
Liberec
Liberec
Železný Brod
Liberec
ústí
ústí
Liberec
Plavy (Mlýnsko)
Oldřichov na Hranicích
Semily
ústí
Nový Mlýn (Žďárek)
státní hranice
státní hranice Heřmanice
hranice LK

Liberec
Horní Řasnice
Liberec
Lužec pod Smrkem
Bílý Potok
státní hranice
Liberec
Liberec
Liberec
Železný Brod
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Josefův Důl
Oldřichov na Hranicích
hranice LK
Nová ves nad Nisou
Kokonín
hranice Jablonec n.N./Lučany n.N.
pramen Raspenava
Malá Skála

Ostašovský potok
Řasnice
Slunný potok
Smědá
Smědá
Višňovský potok
Luční potok
Plátenický potok
Ruprechtický potok
Žernovník
Jizerský potok
Pavlovický potok
Radčický potok
Zlatý potok
Kamenice
Oldřichovský potok
Oleška
Novoveský potok
Mohelka
Lužická Nisa
Oleška
Jizera

Zdroj: ÚAP LK

Klimatologická charakteristika území
Klima LK odpovídá klimatu mírného klimatického pásma. Jako v okolních regionech má na klima
LK zásadní vliv převládající Z proudění. Klíčovým klimatickým faktorem v LK je reliéf. Mimořádná
členitost území projevující se proměnlivou nadmořskou výškou, exponovaností vůči převládajícímu
větrnému proudění a naopak závětrností (srážkovému stínu) způsobuje velmi pestré a rozdílné
klima v různých částech LK.
Dle klimatické klasifikace (původní klasifikace Quitt 1971 včetně překlasifikování dle ČHMÚ 2007)
se území LK nalézá ve 14 klimatických regionech – 6 chladných oblastech (CH1, 3 – 7), 7 mírně
teplých oblastech (MT1 – 4, MT7 a MT10 – 11) a v 1 teplé oblasti (T1).
Charakteristika klimatických oblastí ležících v LK
Počet
letních
dnů

Počet dnů
Počet
Počet
s teplotou
mrazových ledových
vyšší než
dnů v roce dnů
10 °C

Průměrná
teplota
měsíce
leden (°C)

Průměrná
teplota
měsíce
červenec
(°C)

CH1

0 - 10

0 - 80

160 - 180 60 - 80

-8 až -7

10 - 12

CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
MT1
MT2

0 - 20
0 - 20
10 - 30
10 - 30
10 - 30
20 - 30
20 - 30

80 - 120
80 - 120
100 - 120
120 - 140
120 - 140
120 - 140
140 - 160

160 - 180
160 - 180
140 - 160
140 - 160
140 - 160
160 - 180
110 - 130

-8 až -7
-7 až -6
-6 až -5
-5 až -4
-4 až -3
-6 až -5
-4 až -3

12 - 14
12 - 14
14 - 15
14 - 15
15 - 16
15 - 16
16 - 17

60 - 70
60 - 70
60 - 70
60 - 70
50 - 60
40 - 50
40 - 50
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Srážkový
úhrn
za
vegetační
období
(mm)

900
1000
600 - 700
600 - 700
500 - 600
600 - 700
500 - 600
500 - 600
450 - 500

Srážkový
úhrn
za
zimní
období
(mm)

Počet dnů
se
sněhovou
pokrývkou

600 - 700 160 - 200
400 - 500
400 - 500
350 - 400
400 - 500
350 - 400
300 - 350
250 - 300

140 - 160
140 - 160
120 - 140
120 - 140
100 - 120
100 - 120
80 - 100
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MT3
MT4
MT7
MT10
MT11
T2

Počet
letních
dnů

Počet dnů
Počet
Počet
s teplotou
mrazových ledových
vyšší než
dnů v roce dnů
10 °C

Průměrná
teplota
měsíce
leden (°C)

Průměrná
teplota
měsíce
červenec
(°C)

Srážkový
úhrn
za
vegetační
období
(mm)

Srážkový
úhrn
za
zimní
období
(mm)

Počet dnů
se
sněhovou
pokrývkou

20 - 30
20 - 30
30 - 40
40 - 50
40 - 50
50 - 60

120 - 140
140 - 160
140 - 160
140 - 160
140 - 160
160 - 170

-4 až -3
-3 až -2
-3 až -2
-3 až -2
-3 až -2
-3 až -2

16 - 17
16 - 17
16 - 17
17 - 18
17 - 18
18 - 19

350 - 450
350 - 450
400 - 450
400 - 450
350 - 400
350 - 400

250 - 300
250 - 300
250 - 300
200 - 250
200 - 250
200 - 300

60 - 100
60 - 80
60 - 80
50 - 60
50 - 60
40 - 50

130 - 160
110 - 130
110 -130
110 - 130
110 - 130
100 - 110

40 - 50
40 - 50
40 - 50
30 - 40
30 - 40
30 - 40

Zdroj: Atlas podnebí Česka

Horské oblasti Jizerských hor a Krkonoš jsou součástí chladných klimatických oblastí (CH1 –
CH7), charakteristických zejména velkým počtem mrazových dnů za rok a vysokým počtem dnů se
sněhovou pokrývkou při velmi malém počtu letních dnů. V této části kraje jsou průměrné roční
teploty 4 - 5 °C a průměrný roční úhrn srážek 900 – 1 200 mm. Naopak k nejteplejším oblastem
(T1) LK patří severozápad okresu Česká Lípa a z větší části okres Turnov.

Klimatická regionalizace LK dle Quitta
Zdroj: GIS ÚP LK z dat ČHMÚ, UAPK_034, akt2008_09

Půdní fond
Celková výměra LK je dle výpočtu z ÚHDP 316,3 tis. ha. Podíl zemědělské půdy na celkové
výměře LK od roku 2001 poklesl o 0,6 %. Struktura zemědělské půdy zůstala od roku 2001
prakticky nezměněna. Došlo k poklesu podílu orné půdy na celkové výměře kraje o 2,5 %
a k nárůstu TTP o 1,9 %. U nezemědělské půdy došlo ke změnám u lesních pozemků, k nárůstu
o 0,4 %.
Zemědělská produkce je v LK soustředěna především v nižších polohách a vzhledem k členitému
reliéfu není míra zornění příliš velká. Zemědělská půda zaujímá 44 % rozlohy LK a podíl orné půdy
na celkové rozloze 20 %. Lesní pozemky v LK zabírají 45 % rozlohy kraje. TTP je v LK 21 %.
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Struktura druhu pozemků v LK k 31. 12. 2018 (v ha a %)

Liberecký kraj
Plocha 2018 (ha)
Podíl z celkové
výměry (%, 2018)
Plocha 2001 (ha)
Podíl z celkové
výměry (%, 2001)

Zemědělská Orná
půda
půda

TTP

139 273

62 803

67 364 140 934

4 825

Zastav.
plocha
nádvoří
7 679

44,0

19,9

21,3

1,5

140 953

70 767

61 230 139 660

44,6

22,4

19,4

Lesní
Vodní
pozemek plocha

44,6

44,2

Ostatní
plocha

celková
výměra

26 075

316 343

1,7

8,2

100

4 771

5 036

25 869

316 289

1,5

1,6

8,2

100

a

Zdroj: výpočet v GIS z databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat UHDP od ČÚZK.

ZemědělskÝ půdní fond
Zemědělský půdní fond (ZPF) zahrnuje ornou půdu, ovocné sady, zahrady, chmelnice a trvalé
travní porosty (TTP). Celková výměra pozemků ZPF v LK je 139 273 ha (44 % rozlohy LK).
Nejméně zemědělské a orné půdy se nachází v nejvíce zalesněných částech LK (okolí Ralska
a hornaté oblasti – Jizerské hory, Ještědský hřbet, Lužické hory). V Jizerských horách
a Krkonoších se nachází i největší podíl TTP na katastrální území v celém LK. Naopak nejmenší
podíly TTP a největší orné půdy mají katastrální území v ORP Česká Lípa, což jim dává velký
potenciál pro zemědělskou výrobu.

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastrálních území 2018
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat UHDP
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BPEJ a třídy ochrany ZPF
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je popsána pětimístným
číselným kódem. První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0–9). Druhá a třetí
číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce. Čtvrtá číslice stanoví kombinaci
svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky
půdního profilu a jeho skeletovitosti. BPEJ jsou dle Metodického pokynu MŽP ze dne 1. 10. 1996
o odnímání půdy ze ZPF rozděleny do tříd ochrany ZPF. Podíl tříd ochrany v LK je uveden
v následující tab.
Zastoupení tříd ochrany ZPF v LK (rok 2019)
Charakteristika
Výměra v LK [tis. ha]
Podíl z výměry LK [%]
Podíl z výměry ORP Česká Lípa [%]
Podíl z výměry ORP Frýdlant [%]
Podíl z výměry ORP Jablonec n.N.
[%]
Podíl z výměry ORP Jilemnice [%]
Podíl z výměry ORP Liberec [%]
Podíl z výměry ORP Nový Bor [%]
Podíl z výměry ORP Semily [%]
Podíl z výměry ORP Tanvald [%]
Podíl z výměry ORP Turnov [%]
Podíl z výměry ORP Železný Brod
[%]

Třída ochrany ZPF
I.
II.
III.
IV.
24,9 32,3 36,8 30,8
7,9 10,2 11,6 9,7
8,7 11,9 11,7 12,1
4,1 7,5 18,6 11,5

V.
49,4
15,6
9,7
10

4,8

1,1

8

4,6

22,4 59,1

11,8
5,1
3,6
12,7
0,1
19,8

4,4
19,9
8,4
5,1
0,9
13,2

3,9
12,5
15,4
9,2
2,6
16,5

11,8
5,6
10,2
15
1,7
10,9

25,7
15,8
11,3
28
22,1
12

6,6

1,8

12,5 6,6

Zdroj: výpočet z GIS ÚP LK z dat BPEJ od VÚMOP 2019

Třídy ochrany ZPF v LK
Zdroj: databáze ÚAP LK, z dat VÚMOP 2019
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Nezařazeno – nejedná se o zem.
půdu dle parametrů
142,1
45
45,9
48,3

42,4
41,1
51,1
30
72,6
27,6

27,4 45,1
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Podle údajů z ČÚZK činila v roce 2018 plocha PUPFL v LK 140,9 tis ha (44,6 % celkové výměry
LK).

Podíl lesů na výměře katastrálních území v 2018
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat UHDP

Více než polovinu plochy lesů v LK zaujímají lesy hospodářské, nejméně je lesů ochranných – cca
8 %. Ty se vyskytují převážně v nejvyšších partiích Jizerských hor a Krkonoš a jsou nejčastěji
obklopeny lesy zvláštního učení.
Zastoupení kategorií lesa v LK
Kategorie lesa
Lesy hospodářské
Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení
Celkem

Podíl z celkové výměry PUPFL [%]
62
6
32
100

Zdroj: vypočet z databáze ÚAP LK export 6/2019, z dat ÚHÚL
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Podíl z celkové výměry LK [%]
28
3
14
45
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Kategorizace lesů v LK
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019 z dat UHÚL

Stupeň přirozenosti lesních porostů
Stupeň přirozenosti lesních porostů je jedním z atributů pro posouzení ekologické stability lesních
porostů. Metodika vymezení stupňů přirozenosti se opírá o systémovou analýzu indexu
přirozenosti vyjadřující rozdíl zastoupení aktuálního stavu druhové skladby ke skladbě na úrovni
přirozené potenciální vegetace. Přirozená druhová skladba dřevin je odvozena dle typologických
jednotek.
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Stupeň přirozenosti lesních porostů
Zdroj: tematická databáze ÚAP LK, export 6/2019 z dat
hospodářský plán / osnova

UHÚL, počítáno na katastrální území, LHP/LHO – lesní

Stupeň přirozenosti lesních porostů je vyjádřen hodnotami 0 – 6, kdy nulový stupeň ukazuje
na zcela nepřirozené lesy, druhová skladba je ve stavu introdukce, naopak stupeň 6 ukazuje
na přirozenou druhovou skladbu (viz obr.). Nejméně přirozenou druhovou skladbu tak má jih ORP
Semily a J ORP Jilemnice, naopak nejvyšších stupňů přirozenosti v LK dosahují lesy v Jizerských
horách a Krkonoších a téměř celá ORP Česká Lípa.
Kvalita ovzduší
V této kapitole se uvádějí informace z Rozptylové studie Libereckého kraje, kterou zpracovala
společnost ATEM, 2017. Rozptylová studie Libereckého kraje byla zpracována jako aktualizace
modelového hodnocení kvality ovzduší na území kraje z pohledu čtyř nejvýznamnějších
znečišťujících látek – oxidu dusičitého, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Rozptylová studie navazuje na modelová hodnocení emisní a imisní situace v kraji v roce 2012
a koncepční dokument Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05 (MŽP,
2016). V rámci aktualizované Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 bylo provedeno kompletní
vyhodnocení produkce emisí u všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší (stacionární zdroje,
mobilní zdroje, plošné zdroje, sekundární aerosoly) z dat za roky 2015 a 2016. Pro celé území
kraje byly provedeny výpočty imisní situace. Imisní hodnoty byly vypočteny v síti 18 697
referenčních bodů, vypočteny byly základní imisní hodnoty (průměrné roční a maximální hodinové
hodnoty) a další imisní charakteristiky.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že z hlediska znečištění oxidem dusičitým je imisně
nejvýznamnějším zdrojem doprava a některé stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace NO2 je na celém území kraje splněn. Zdroji suspendovaných
částic jsou plošné zdroje (domácí topeniště), doprava a ze stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší je nejvýznamnějším zdrojem štěrkovna Košťálov. V žádné lokalitě nebylo vypočteno
překračování imisního limitu.
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Hlavním zdrojem benzo(a)pyrenu (tj. zástupce polyaromatických uhlovodíků, karcinogen vázaný
na polétavý prach v ovzduší) je nedokonalé spalování organických paliv (zejména v domácích
topeništích). Imisní limit je v Libereckém kraji překračován prakticky plošně na území větších obcí
a měst, kde převládá vytápění pevnými palivy. Nejvyšší zatížení Rozptylová studie Libereckého
kraje 2017 identifikuje v Českém Dubu, Frýdlantu, Kamenickém Šenově, Mimoni a v Novém Městě
pod Smrkem. Nadlimitní koncentrace lze očekávat i v dalších obcích a městech.
Celkově lze shrnout, že kvalita ovzduší v Libereckém kraji se dlouhodobě zlepšuje. K překračování
ročního imisního limitu dochází podle Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 pouze v případě
benzo(a)pyrenu. Zatížení touto znečišťující látkou lze snižovat zejména přechodem na emisně
příznivější paliva v domácích topeništích a dále opatřeními omezujícími výskyt polétavého prachu
v ovzduší.
Závěry Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 potvrzují i data ČHMÚ o oblastech znečištění
kvality ovzduší. Data klouzavých průměrů sledovaných látek za období 2013 – 2017 jsou
vizualizována na následujících obrázcích. Roční průměr je překročen u benzo(a)pyrenu.
Překročení je významnější v Turnově, Liberci a Mimoni. K mírnému překročení dochází lokálně
v oblasti Tanvaldu a Desné v Jizerských horách u kadmia v důsledku sklářské výroby. Z dalších
škodlivých látek v ovzduší se nejvíce blíží nejvyšším přípustným koncentracím koncentrace
polétavého prachu frakcí PM10 a PM2,5.

Pětileté klouzavé průměry (2013-2017) koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
Zdroj: databáze ÚAP LK z dat ČHMÚ (export 06/2019).
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Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů (vegetace :
Pro ochranu ekosystémů a vegetace je sledováno plnění imisních limitů pro oxidy dusíku NOx
a oxidů siřičitého SO2. Z hlediska SO2 lze konstatovat, že znečištění Frýdlantského výběžku
a zejména Jizerských hor je dnes již minulostí. Důsledkem tohoto znečištění pocházejícího
zejména z hnědouhelných elektráren v Sasku a Polska (Turów) způsobilo v 80. letech minulého
století významné odlesnění Jizerských hor. V současné době jsou problémem zejména oxidy
dusíku. K překročení imisních limitů dochází lehce v Turnově a výrazněji v Liberci, které jsou
patrně nejvýraznějšími dopravními uzly v kraji.
Pětileté klouzavé průměry (2013-2017) koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pro ochranu
ekosystémů
Zdroj: databáze ÚAP LK z dat ČHMÚ (export 6/2019).

.

Jakost vody
Území LK je velmi bohaté na povrchové a podzemní vody. LK patří z velké části
do vodohospodářsky chráněných území – CHOPAV (chráněné oblasti přirození akumulace vod.
Nejvýznamnější zátěží v oblasti vody jsou staré ekologické zátěže. Jde především o území
dotčené nevhodným způsobem těžby uranové rudy v sousedství bývalého vojenského
výcvikového prostoru Ralsko, kde jsou v podzemních vodách přítomny nepolární extrahovatelné
látky, chlorované uhlovodíky a těžké kovy. V území po těžbě uranu v okrese Česká Lípa v areálu
Diamo, a. s. probíhá největší sanace v LK.
Jakost vod sleduje ČHMÚ a na základě naměřených hodnot vybraných ukazatelů ji vyhodnocuje
VÚV TGM dle ČSN 75 7221 a klasifikuje do tříd (5) jakosti povrchových vod. Jsou sledovány tyto
parametry: saprobní index makrozoobentosu, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba
kyslíku dichromanem, dusičnanový dusík, amoniakální dusík a celkový fosfor. Výslednou třídu
jakosti vody určuje nejméně příznivý parametr.
74

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Na obrázku níže jsou znázorněny třídy jakosti povrchových vod naměřené ve vybraných profilech.

Jakost povrchových vod – klasifikace do tříd, 2013 – 2015
Zdroj: databáze ÚAP LK, aktualizováno k 05/2016 z podkladů od jednotlivých Povodí

Jakost povrchových vod, 2016 – 2017
Zdroj: Zpráva o stavu ŽP v Libereckém kraji 2017

V LK převažovala II. a III. třída jakosti vod. Nejčistšími toky v LK jsou dlouhodobě Jizerka a Huťský
potok, které se nacházejí v ORP Jilemnice. Nejhorší jakost vody má Ploučnice a její přítoky
v okrese Česká Lípa a Lužická Nisa. Lužickou Nisu v Liberci negativně ovlivňuje např. ČOV
v Liberci. Jakost vody v Ploučnici ovlivňuje bývalá těžba uranu ve Stráži pod Ralskem. Významný
vliv na jakost vod v Libereckém kraji má také nedostatečné odkanalizování a nedostatečné čištění
komunálních odpadních vod v menších obcích, dále také plošné zdroje znečištění, zejména
zemědělská činnost.
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Kontaminace půdy
V LK se projevují vyšší hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách v oblasti Jizerských hor.
Příčinou je zřejmě větší objem atmosférické depozice ve vyšších polohách a změny v pH srážek.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně vede Registr kontaminovaných ploch
a provádí i sledování obsahů rizikových látek a rizikových prvků.
Specifické znečištění těžkými kovy As, Cd a Pb je především v okolí sklářských závodů
společnosti Ornela, a.s. v Desné (katastrální území Polubný a Příchovice) a Lučany n. N. – závod
Horní a Dolní Huť. Po instalaci filtrů sklářských pecí je však vykazováno podstatné snížení emisí
znečišťujících látek. Znečištění těmito látkami je znatelné i v kontaminaci půd, kdy hodnoty Cd
dosahují 76 – 100 % maximální přípustné hodnoty obsahu Cd, As 26 – 75 % limitní hodnoty
v oblasti Desné a do 25 % limitní hodnoty v Lučanech, pro olovo 51 – 100 % přípustné hodnoty.

Kontaminace půdy prvky As, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn
Obsah As, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn v půdách krajů, zjišťováno pomocí 2M HNO3 či lučavky královské, v případě Hg
se jedná o celkovou koncentraci v půdě. Zabarvena jsou k. ú., kde procento max. přípustné (limitní) hodnoty
pro jednotlivý prvek je nad 100 %. Limity nebyly překročeny u Co, Cr, V.
Zdroj: Registr kontaminovaných ploch

Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže (dále jen SEZ) jsou kontaminovaná místa, vzniklá v minulosti, kdy nebyla
ochrana životního prostředí a nakládání s nebezpečnými látkami při průmyslové a jiné výrobě
legislativně ošetřena a nebyla prioritou společnosti. MŽP vede Registr SEZ, z kterého poskytuje
data do ÚAP a garantuje jejich správnost, úplnost a aktuálnost.
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Lokality starých ekologických zátěží v LK
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat MŽP

Nejvýznamnější ekologickou zátěž v LK tvoří bývalý vojenský prostor Ralsko a odkaliště z těžby
a úpravy uranu ve Stráži p. R. (celkem řádově stovky objektů zanesených do databáze SEZ).
Kromě toho jsou sanovány menší zátěže v areálech některých průmyslových podniků a skládek
průmyslového i komunálního odpadu, které ohrožují životní prostředí, výluhy s obsahem těžkých
kovů a jiná chemická znečištění. Na území LK je v současné době evidováno více než 500 lokalit
SEZ. Republikového významu dosahuje SEZ v Ralsku po těžbě uranu, kde pobíhá největší sanace
v LK.
Ochrana přírody a krajiny
Územní systém ekologické stability – ÚSES
Na výkresu E je znázorněn regionální a nadregionální ÚSES. Jsou znázorněny prvky
ze schválených ZÚR i prvky nově doplňované.
Přehled nadregionálních biocenter ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BC
NC41
NC42
NC44
NC68
NC82
NC83
NC84

Název BC
Kokořínský důl
Břehyně-Pecopala
Údolí Jizery a Kamenice
Poustecká obora
Studený vrch
Jizerské louky
Jizerskohorské bučiny
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Přehled regionálních biocenter ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BC Název BC
RC01

Kozelský
(Novina)

RC02

Čertova zeď

RC03
RC04
RC05
RC06
RC07
RC08
RC09
RC10
RC11
RC12
RC13
RC14
RC15
RC16

Bučiny
Velký Buk
Nad Betlémem
Tlustec
Černá hora
Prales Jizera
Chlum
Dlouhý kopec
Hamry
Prosečský hřeben
Bezděčínské skály
Bouřný
Holubník
Kumburk

RC143

Vysoká

RC382

vrch

Novozámecký
rybník,
Konvalinkový vršek
Prameny Labe
Hruboskalsko
Karlovské bučiny
Jezevčí vrch

Kód BC

Název BC

Kód BC Název BC

RC1242

Pankrác (část)

RC1302 Vlhošť

Velký
a
Malý
Bezděz
RC1244A Stará plantáž
RC1245 Kozákov
RC1246 Klokočské skály
RC1246A Loužek
RC1247 Údolí Mohelky
RC1249 Kalich
RC1250 Údolí Jizery
RC1251 Malá Skála
RC1252 Jestřebí
RC1253 Hradešín
RC1254 Muchov
RC1257 Ralsko
RC1258 Jelení vrchy
RC1259 Chrastenský vrch
Prameny Ploučnice
RC1260
(Jenišavský mlýn)

RC1244

RC1304 Holanské rybníky
RC1305
RC1306
RC1307
RC1309
RC1354
RC1355
RC1356
RC1357
RC1358
RC1359
RC1360
RC1361
RC1366
RC1657

Binov (Bobří soutěska)
Králův vrch
Strážný vrch
Žižkův vrch - Bažantnice
Svojkovské pohoří
Klíč
Hřeben Kozlí - Kameník
Výsluní
Smrčník
Pěnkavčí vrch
Suchý vrch
Ještěd
Meandry Ploučnice
Výsplachy

RC1658 Zadní Blansko

RC1262

Velenický kopec

RC1659 Víchová

RC1264
RC1265
RC1266
RC1267

Mariánská hora
Jedlový Důl
Cikaňák
Harcovské bučiny

RC1660
RC1661
RC1662
RC1664

RC1204 Kozinec

RC1268

Kateřinky

RC1205 Bradlec
Kozlov - Tábor
RC1206
(Obora)
RC1207 Kavkazsko
RC1218 Bransko
RC1219 Pod Mošnou
RC1220 Řečiště Jizerky
RC1221 Hradsko
RC1222 Rezek
RC1224 Kamenné mlýny
RC1231 Vrátenská hora
RC1233 Rybník Věžák
RC1240 Radechov

RC1270

Stříbrník

Strážník
Zabyly
Bezděčín
Všeň
Huť
RC1665
Žernovníka)
RC1666 Suché skály

RC1271

Dlouhá hora

RC1667 Milíř

RC1272
RC1273
RC1274
RC1275
RC1276
RC1279
RC1286
RC1287
RC1288
RC1301

Vápenný
Loupežnický vrch
Hvozd
Úbočí Smrku
Hřebenáč
Bulovka
Plošina Rač
Beškovský kopec
Čáp
Skalní město

RC1668
RC1787
RC1788
RC1790
RC1791
RC1792
RC1794
RC1795
RC1913
RC1914
RC1978

RC384
RC386
RC387
RC388
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(Prameny

Malá Strana
Meandry Smědé
Řasnice
Boreček
Brazilka
Janovice
Zourov
Borová
Novoveský vrch
Mimoň
Padouchov
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Přehled nadregionálních biokoridorů ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BK

Typ

K18B
K19H
K19MB
K22MB
K23H
K23MB
K24MB
K25MH
K26MH
K27H
K27V
K30MB
K30V
K31B
K31MB
K31V,N
K33B
K34B
K35B
K35MB
K5MB

bučinný
horský
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný
horský
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný
mezofilně hájový
mezofilně hájový
horský
vodní
mezofilně bučinný
vodní
borový
mezofilně bučinný
nivní
borový
borový
borový
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný

Přehled regionálních biokoridorů ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
RK01
RK02
RK03
RK04
RK05
RK06
RK07
RK08
RK09
RK10
RK11
RK12
RK13
RK14
RK15
RK16
RK556
RK557
RK558
RK559
RK601

RK602
RK603
RK604
RK605
RK606
RK608
RK609
RK610
RK611
RK612
RK613
RK614
RK626
RK627
RK631
RK634
RK635
RK636
RK637
RK638
RK639

RK640
RK641
RK642
RK643
RK645
RK646
RK647
RK648
RK649
RK650
RK651
RK652
RK653
RK658
RK660
RK661
RK662
RK663
RK664
RK666
RK668
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RK669
RK670
RK671
RK672
RK675
RK676
RK685
RK686
RK699
RK700
RK701
RK702
RK704
RK705
RK706
RK707
RK712
RK713
RK727
RK728
RKH013
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Migrace v krajině a fragmentace krajiny
Poměrně významným kumulativním vlivem je snižování migrační prostupnosti krajiny. Pro zajištění
migrační průchodnosti jsou vymezeny migrační koridory a pro velké savce, kteří mají největší
prostorové nároky na prostupnost území, případně migračně významná území. Migračními
koridory pro velké savce se zabývá Strategická migrační studie pro LK. Dálkové migrační koridory
(dále jen DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny
pro velké savce. Jsou to plošně vymezené liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky
v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců.
Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny
i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Součástí níže uvedeného schématu jsou
konfliktní místa, kde je migraci významně nebo zcela zabráněno.
Migrační bariéry jsou přírodní a antropogenní struktury v krajině, které brání volnému pohybu
živočichů. Hlavními objekty krajiny s bariérovým efektem jsou: silnice a dálnice, železnice, vodní
toky a plochy, ploty a ohradníky, osídlení a bezlesí.

Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019 zdroj Strategická migrační studie LK 2014 (Evernia)

Fragmentace krajiny
S problematikou migrace souvisí do jisté míry i fragmentace krajiny, která je definována jako
roztříštěnost krajiny vlivy lidské činnosti. Jedná se o identifikaci celistvých částí – fragmentů
krajiny. V rámci této identifikace jsou zjišťovány liniové prvky působící jako bariéry pohybu nebo
rozdělující vizuálně krajinu. ČR byla v praxi hodnocena zejména pomocí metody UAT, která
vymezuje území nefragmentované dopravou (viz Hodnocení fragmentace krajiny dopravou, Anděl
a kol. 2005). Nejméně fragmentované je území ORP Frýdlant a obecně okrajová území LK, kde se
nalézají velkoplošná zvláště chráněná území. Fragmentovaný je pás území v okrese Česká Lípa
(Doksy – Česká Lípa – Prysk) a dále pak pás Liberec – Turnov – Jilemnice.
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Polygony UAT rozdělené podle celkové kvality v LK (čím tmavější zelená, tím kvalitnější polygon UAT)
Zdroj: WMS služba geoportálu INSPIRE z dat EVERNIA 2005 (novější data nejsou k dispozici)

Významné krajinné prvky
Za významné krajinné prvky (VKP) lze považovat ty části krajiny, které by měly být určitým
způsobem chráněny pro svou jedinečnost a důležitost v krajině. Rozlišujeme VKP ze zákona
(vyjmenovány v zákoně č. 144/1992 o ochraně přírody a krajiny) a dále pak VKP registrované.
VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Registrované významné krajinné prvky
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Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019 zdroj Úřady územního plánování

Přírodní parky
V současné době se na území LK nachází 3 přírodní parky (Ještěd, Peklo, Maloskalsko).
Charakteristika přírodních parků v LK dle Koncepce ochrany přírody LK 2004 (aktualizace 2014)

Přírodní park Ještěd
Největší přírodní park v kraji (9360 ha) byl vyhlášen Okresním úřadem Liberec v roce 1995.
Zaujímá téměř celý Ještědský hřbet, protažený ve směru SZ-JV v délce asi 22 km. Nejvyšším
bodem je vrchol Ještědu (1012 m), nejnižším hladina Lužické Nisy u Bílého Kostela (pod 280 m),
výškový gradient tak (při značné sklonitosti svahů) přesahuje 700 metrů. Většina území je
zalesněna, vedle převažujících kulturních smrčin jsou ve značné míře, zvláště na severu území,
zachovány smíšené lesy s převažujícím bukem, hojně s jasanem a klenem. Pestré geologické
složení podmiňuje střídání živných a oligotrofních stanovišť, na něž je vázána místy velmi bohatá
biota. V tomto ohledu jsou zvláště významné polohy krystalických vápenců až dolomitů, případně
paleovulkanitů (v jižní části hřbetu). Biologicky cenná jsou i četná svahová prameniště
a podmáčené potoční nivy. V minulosti byla velká část Ještědského hřbetu odlesněna – vedle
kamenitých políček zde byly rozšířeny extenzivní louky a pastviny s hodnotnou květenou.
V poválečné době byly tyto plochy často zalesněny anebo spontánně zarostly, což velmi poškodilo
biodiverzitu území. V rámci přírodního parku se nachází i několik maloplošných ZCHÚ – např.
NPR Karlovské bučiny, PR Dlouhá hora, PR Hamrštejn, PR Velký Vápenný a PP Terasy Ještědu.
Přírodní park Maloskalsko
Ke zřízení tohoto přírodního parku došlo v roce 1997 vyhláškou okresního úřadu v Jablonci
nad Nisou. Rozloha přírodního parku činí 2935 ha, přičemž jeho jižní část (téměř polovina) leží
na území nedávno rozšířené CHKO Český ráj. Osu parku tvoří Jizera meandrující v úzké nivě
a protínající Ještědsko-kozákovský hřbet. Na území přírodního parku se nacházejí pískovcová
skalní města, pseudokrasové jevy a zbytky různorodé ± přirozené vegetace na obtížně
přístupných místech: květnaté bučiny, dubobukové bory, reliktní bory, podmáčené louky
a prameniště. Na tyto biotopy je vázána i řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Typický ráz
krajiny dotváří roztroušená zástavba vesnic a osad.
Přírodní park Peklo
Tento přírodní park byl vyhlášen okresním úřadem v Liberci v roce 1997 na rozloze 1850 ha.
Rozkládá se ve Frýdlantské pahorkatině, při severním okraji CHKO Jizerské hory. Zahrnuje údolí
říčky Lomnice s přítoky a údolí Pekelského potoka, s výraznými vrchy Chlumem (495 m)
a Pekelským vrchem (486 m). Značnou část území zaujímají lesní porosty, většinou smrkové,
místy však s dosud hojným bukem. V nižších polohách přistupují louky a pastviny, biologicky
významná jsou mokřadní lada. Část přírodního parku tvoří uzavřený vojenský prostor. Součástí
parku je i Přírodní památka Hadí kopec.

Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (KES) vychází z poměru zastoupení ploch ekologicky relativně
stabilních a ploch relativně nestabilních.
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Charakteristika prostředí dle hodnoty KES
území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí
být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy
území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní
0,10 < KES ≤ 0,30 ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
0,30 < KES ≤ 1,00 autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou
labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými
přírodními
strukturami,
důsledkem
je
i
nižší
potřeba
1,00 < KES < 3,00 energomateriálových vkladů
KES ≥ 3,00
stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur

KES ≤ 0,10

Krajinné typy dle intenzity ovlivnění člověkem
Typ A

Typ B

Typ C

krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“): dominantní až výlučný
výskyt sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků – hodnota KES < 0,39
krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“): masový výskyt
přírodních a agrárních, plošně omezený výskyt sídelních a ojedinělý výskyt industriálních prvků
– krajina tohoto typu může mít úplnou převahu prvků přechodného charakteru nebo mozaiku
prvků odpovídajících střídavě krajinným typům A a C – hodnota KES 0,9 – 2,89
krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“): dominantní až výlučný výskyt
přírodních prvků při ojedinělém výskytu agrárních, minimu sídelních a absenci industriálních
prvků – hodnota KES > 6,2

Koeficient ekologické stability (KES) dle Míchala v LK
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat UHDP od ČÚZK
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Oblasti krajinného rázu
Oblasti krajinného rázu, byly převzaty ze studie Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová
2009). Tato studie byla i klíčovým podkladem pro vymezení oblastí a podoblastí krajinného rázu
v ZÚR LK. Celé území LK je členěno na 19 oblastí krajinného rázu.
Oblastí krajinného rázu (krajinným celkem) je myšleno souvislé území s podobnou přírodní,
kulturní a historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti či celků ve všech
charakteristikách nebo v některých z nich. Za podoblast krajinného rázu (krajinný prostor) je
následně považován menší prostor uvnitř krajinného celku, odlišitelný určitými charakteristikami,
projevy a prostorovou hranicí.
Zároveň byla vymezena 3 pásma ochrany a obnovy krajinného rázu dle zachovalosti a cennosti
typických znaků krajinného rázu. Pásmo A zahrnuje území s vysokou mírou zachovalosti typických
znaků krajinného rázu, kde převažuje ochrana a přednostní obnova narušených dílčích částí
a prvků. Pásmo B jsou území s částečně narušenými základními znaky krajinného rázu –
převažuje obnova kultivace narušených částí s předpokladem nutného zachování hodnotných
částí a prvků. V pásmu C se nalézá území s výrazně změněným a narušeným krajinným rázem se
znaky a prvky zásadně se odlišujícími od typických charakteristik okolí (průmyslové areály,
panelová sídliště, plochy suburbanizace, velké plochy zemědělské půdy), kde je nutná postupná
obnova narušeného životního prostředí.

Oblasti a podoblasti krajinného rázu v LK
Zdroj: ÚAP LK z dat studie Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová 2009)
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Oblast krajinného rázu
OKR 01 Frýdlantsko
OKR 02

OKR 03

OKR 04

OKR 05
OKR 06
OKR 07
OKR 08

OKR 09

OKR 10
OKR 11
OKR 12
OKR 13
OKR 14
OKR 15

OKR 16

OKR 17
OKR 18

Podoblast krajinného rázu
02-a Liberecká kotlina
Liberecko
02-b Hrádecko – Chrastavsko
03-a Centrální část – náhorní plošina
03-b Severní jizerskohorské svahy
03-c Janov, Josefův Důl, Desná
03-d Příchovicko – Polubensko
Jizerské hory
03-e Smržovka – Tanvald
03-f Černostudniční hřbet
03-g Lesní celky
03-h Krásná Studánka, Oldřichov v Hájích
03-i Albrechtice, sedlo
04-a Jádrové území – západní část
04-b Jizera – Harrachovsko
04-c Jizera – Rokytnicko – Pasecko
Západní Krkonoše
04-d Jizera – Jablonecko – Vysocko
04-e Jizera – Víchovsko – Ponikelsko
04-f Jizerka
Podkrkonoší
06-a Železnobrodsko
Železnobrodsko – Rychnovsko
06-b Rychnovsko
Ještědský hřbet
Kozákovský hřbet
09-a Turnov – Pěnčín
09-b Niva Jizery, Modřišice – Všeň
Turnovsko
09-c Podkozákovsko (Rovensko)
09-d Český Ráj – jih
09-e Český Ráj – sever
10-a Českodubsko
Českodubsko – Hodkovicko
10-b Svijansko
10-c Hodkovicko – Paceřovicko
11-a Jablonsko
Podještědí
11-b Sloupsko – Cvikovsko
12-a Lužické hory – východní část
Lužické hory
12-b Lužické hory – západní část
13-a Ralsko – lesní celky
Ralsko
13-b Stráž – Mimoň – Hradčany
14-a Českolipská kotlina, Nový bor
Českolipsko
14-b Zákupsko
15-a Jestřebsko - Zahrádecko
Dokesko
15-b Dokesko – Dubsko
16-a Vlhošť – Dubová hora
16-b Údolí Liběchovky
Kokořínsko
16-c Supí hora
16-d Beškovský kopec – Vrátenská hora
17-a Kozly
České Středohoří – Vrchovina
17-b Ústěk
17-c Levín – Třebušín
České Středohoří – Údolí Ploučnice 18-a Údolí Ploučnice
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Oblast krajinného rázu
OKR 19 Úštěcko

Podoblast krajinného rázu
18-b Údolí Libchavy
-

Zdroj: Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová 2009)

Zvláštní ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území se rozdělují do několika kategorií, přičemž se dělí na 2 skupiny,
maloplošná zvláště chráněná území a velkoplošná zvláště chráněná území. Zvláště chráněná
území jsou jmenovitě uvedena a znázorněna na výkresu B.
Velkoplošná zvláště chráněná území
Z velkoplošných zvláště chráněných území se na území LK vyskytují chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory, Lužické hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj a České středohoří.
V severovýchodní části kraje se vyskytuje Krkonošský národní park.
Krkonošský národní park

Na území LK se nalézá Krkonošský národní park (dále jen KRNAP), jehož větší část se nachází
v sousedním Královehradeckém kraji. KRNAP se dělí na I., II. a III. zónu ochrany. Ochranné
pásmo KRNAP se na území LK nalézá v urbanizovaných částech obcí např. v Harrachově,
Rokytnici n. J., Vítkovicích, Jestřabí v Krkonoších, Poniklé či Benecku. Aktuálně (2018/2019) se
projednává změna pojetí zonace KRNAP.
Krkonoše tvoří nejsevernější středoevropskou horskou hradbu. Vrcholy Krkonoš dosahují
nad alpínskou hranici lesa a představují tak mohutný přirozený val na okraji rozlehlých nížin
Německa a Polska. Mají délku přibližně 35 km a jejich hlavní hřbety a údolí jsou uspořádány
ve směru SZ–JV. To významně ovlivňuje všechny geografické, klimatické a biologické vlastnosti
hor i okolí. Krkonoše představují jedno z významných center biodiverzity střední Evropy.
Výjimečná poloha Krkonoš uprostřed evropských nížin a pahorkatin umožnila, že tam vznikla
neobyčejně pestrá mozaika vysokohorského a severského reliéfu, která podmínila vznik neméně
pestré bioty. Existence krkonošské arkto-alpínské tundry činí z Krkonoš výjimečný ostrov severské
a vysokohorské přírody uprostřed Evropy.
CHKO Jizerské hory

CHKO zahrnuje území Jizerských hor a jejich podhůří (s výjimkou Černostudničního hřebene)
přibližně mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Kořenov, Tanvald a Jablonec
nad Nisou. Na východě CHKO sahá ke státní hranici s Polskem a dále hraničí s Krkonošským
národním parkem. CHKO se rozkládá na ploše 368 km2. Lesnatost území je 73 % (269 km2).
Významnou součástí CHKO je i nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami
a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury. V oblasti se dochovala mimořádně
hodnotná území se zachovalými přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin
na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se
vzácnou flórou a faunou.
CHKO Lužické hory

Lužické hory jsou charakteristické pestrou geologickou skladbou. Svrchnokřídové sedimenty byly
na mnoha místech proraženy třetohorními neovulkanity (fonolit, trachit, čedič). Podél lužického
zlomu byly na povrch ojediněle vyvlečeny bazální slepence cenomanu a jurské vápence. Malou
část severního okraje za lužickým zlomem tvoří rumburská žula a výjimečně krystalinikum.
Charakteristickým prvkem oblasti tak jsou čedičové a znělcové kupy, které se střídají s výchozy
pískovcových skal. V souvislých lesích, které kopce pokrývají, převládá smrk. V těžko přístupných
terénech se zachovaly zbytky původních listnatých lesů. Lesy v nižších polohách přecházejí
v pestré podhorské louky a pastviny s remízy a liniemi stromů na mezích, s břehovými porosty
podél potoků. Místy se dochovala typická lidová architektura.
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CHKO České středohoří

CHKO České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části
Labe. DO LK zasahuje na severozápadním okraji. Pro České středohoří typické kuželovité tvary
kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem,
proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v ČR.
Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt
několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky
vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno
člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina typického reliéfu,
krajina ovocných sadů, s množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a historickými památkami.
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena roce 2014. Skládá se ze dvou nespojitých
územních celků – část Kokořínsko (274 km2, již od roku 1976) a část Máchův kraj (136 km2, nově
vymezené území Dokeska). Předmětem ochrany CHKO je unikátní krajina Dubska, Mšenska,
Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor
a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jsou
ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce,
neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky
a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná
dlouhodobou činností člověka s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních,
vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou kulturních
a historických památek a souborů lidové architektury, které dotváří charakteristický ráz této krajiny.
Předmětem ochrany jsou také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které jsou chráněny v rámci
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
CHKO Český ráj

CHKO Český ráj je vymezena přibližně v prostoru mezi obcemi Frýdštejn a městy Mnichovo
Hradiště, Turnov, Sobotka, Jičín a Železný Brod. Plocha je 182 km2. Oblast je tvořena především
kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Skalní
města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým
prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou
tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Biota je zastoupena převážně druhy skalních měst
a mokřadů. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.
Maloplošná zvláště chráněná území
Národních přírodních rezervací je v LK 8, 36 přírodních rezervací, 9 národních přírodních památek
a 73 přírodních památek. Je-li třeba zabezpečit MZCHÚ před rušivými vlivy z okolí, může být
pro ně vyhlášeno OP, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí
souhlas orgánu ochrany přírody. OP vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to
stejným způsobem. Pokud se OP MZCHÚ nestanoví, je jím automaticky území do vzdálenosti
50 m od hranic MZCHÚ.
Národní přírodní rezervace – NPR, národní přírodní památky NPP

NPR je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou
geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním
měřítku. V LK se nalézá 8 NPR. Jejich výčet a charakteristika je uvedena v následující tabulce
(upraveno z publikace Maloplošná zvláště chráněná území Libereckého kraje 2015).
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NPR Břehyně Pecopala
Výměra: 973,88 ha
Nadmořská výška: 273 – 451 m
Území obce: Doksy, Ralsko
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko
Rezervace je jedním z nejvýznamnějších chráněných území na Českolipsku. Spojuje v sobě pestrou škálu
biotopů typických pro Dokeskou pahorkatinu od vodní plochy, rákosin a mokřadů Břehyňského rybníka
po pískovcové skály Pecopaly s porosty kyselých i květnatými bučin a borů. Biologicky pestré území je
bohaté na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a je významným hnízdištěm ptáků. Bohatá je fauna
obojživelníků a plazů. Cenná jsou společenstva vodních rostlin a společenstva litorálních mokřadů,
podmáčených luk a rašelinných borů. V chráněném území bylo zjištěno na 60 ohrožených druhů rostlin.
Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů a v roce 1994
byla lokalita v rámci programu UNESCO zahrnuta i do celosvětové sítě biosférických rezervací. Kvalitu
zdejšího přírodního prostředí potvrzuje i fakt, že zde bylo v roce 2014 doloženo rozmnožování vlků, a to
v Čechách poprvé po 100 letech.

NPR Jezevčí vrch
Výměra: 67,00 ha
Nadmořská výška: 420–665 m
Území obce: Jablonné v Podještědí, Kunratice u Cvikova, Mařenice
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jezevčí vrch
Výrazná trachytová kupa na kře z kvádrových pískovců poblíž Jablonného v Podještědí. Vrcholová část je
pokryta sutěmi, na kterých roste nejzajímavější lesní společenstvo rezervace – bukojavorová jasenina.
Stromové patro je tvořeno jasanem, bukem, javorem klenem i mléčem, řídce se vyskytuje i jilm horský.
V bylinném patře převládají souvislé porosty. Suťové lesy postupně přecházejí do květnatých bučin.
V rezervaci se vyskytují horské a podhorské druhy brouků.

NPR Jizerskohorské bučiny
Výměra: 948,28 ha
Nadmořská výška: 420–1006 m
Území obce: Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích, Raspenava
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jizerskohorské bučiny
Území zahrnuje 7 původně samostatných rezervací vyhlášených v roce 1960 (Špičák, Stržový vrch,
Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník, Tišina), jež vzájemně propojuje rozsáhlé ochranné
pásmo. Komplex převážně bukového lesa patří k nejcennějším lesním porostům v Jizerských horách.
Acidofilní bučiny na balvanitých svazích střídají v hlubokých údolích potoků klenové bučiny a na skalních
výchozech ve vyšších polohách jeřábové smrčiny. V lesích najdeme celou řadu chráněných druhů rostlin
a živočichů. Atraktivitu lesa zvyšuje množství žulových balvanů a skal, z nichž patrně nejznámější jsou Zvon,
Gorila, Nos či Kukaň. Územím prochází několik turistických stezek. Zpřístupněna jsou i hluboká balvanitá
údolí Velkého a Malého Sloupského potoka (Štolpichu) a Černého potoka s vodopády a kaskádami.
Nápadné vrcholové skály jsou upraveny jako vyhlídky (Frýdlantské cimbuří, Ořešník, Poledník, Krásná
Máří).

NPR Karlovské bučiny
Výměra: 50,28 ha
Nadmořská výška: 340–605 m
Území obce: Kryštofovo Údolí, Liberec
Zachovalý komplex pestrého bukového lesa vyvinutého převážně na podloží dolomitického vápence.
Pro vápnomilnou bučinu jsou typické lesní orchideje. Pozoruhodné je druhové bohatství hub. V bučinách
řada ptáků a les je domovem i několika druhů netopýrů. Dočasně instalované dřevěné oplocení chrání
nejcennější partie bučiny před poškozováním zvěří.
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NPR Novozámecký rybník
Výměra: 348 ha
Nadmořská výška: 252 – 255 m
Území obce: Jestřebí, Zahrádky
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko
Rybník u obce Zahrádky byl založen v době Karla IV. a v současné době patří spolu s přilehlými mokřadními
ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v ČR. Na území rezervace bylo
pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy. Další chráněné druhy živočichů
patří mezi obojživelníky či savce. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno na 800 druhů brouků,
z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty. Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty
do rezervace zasahují jen okrajově a jsou tvořeny převážně podmáčenými olšinami a vrbinami, na sušších
místech se vyskytují borové porosty s dubem letním, břízou a osikou. Vegetačně cenná jsou vodní
společenstva, společenstva rákosin, ostřicových, slatinných a rašelinných luk, jejichž součástí je více než 50
druhů vzácných a ohrožených rostlin. Od roku 1990 je území spolu s Břehyňským rybníkem součástí tzv.
„ramsarské“ lokality, zapsané v seznamu mezinárodně významných mokřadů.

NPR Rašeliniště Jizery
Výměra: 208,53 ha
Nadmořská výška: 805–873 m
Území obce: Bílý Potok, Kořenov, Lázně Libverda
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery
Území představující nejrozsáhlejší komplex vrchovišť v Jizerských horách se rozkládá při horním hraničním
toku Jizery. Řeka zde přirozeně meandruje a dochází tak k neustálým změnám jejího koryta a tím i poměrů
v navazujícím rašeliništi. Rašelinné a podmáčené smrčiny se střídají s porosty kleče a s bezlesými
rašelinnými loukami a prameništi. Písčité náplavy při Jizeře dotvářejí jedinečný charakter této odlehlé části
hor. V rezervaci roste mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin. Unikátem je zdejší bohatá populace
kriticky ohroženého jalovce obecného nízkého. Rezervace je bohatá i na zajímavé druhy živočichů. Žijí zde
četné reliktní druhy bezobratlých. Tato rezervace, jedna z nejvýznamnějších v Jizerských horách, není
turisticky přístupná. Na polské straně na ni navazuje přírodní rezervace Torfowiska Doliny Izery.

NPR Velký a Malý Bezděz
Výměra: 29,06 ha
Nadmořská výška: 505 – 638 m
Území obce: Bezděz
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Velký a Malý Bezděz
Známá a zdaleka viditelná silueta Velkého a Malého Bezdězu (603 a 578 m n. m.) je tvořena dvěma
znělcovými kupami, na jejichž vrcholech se dochovala glaciálně-reliktní nelesní společenstva a porosty
přirozeného smíšeného a listnatého lesa. Historická ochrana Malého Bezdězu byla v r. 1993 rozšířena
i na sousední kopec s hradem a následně (2009) byla upravena i kategorie ochrany nově definovaného
území. V severním svahu Velkého Bezdězu je zachována pseudokrasová paledová jeskyně.

NPR Rašeliniště Jizerky
Výměra: 114,43 ha
Nadmořská výška: 857–880 m
Území obce: Kořenov
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizerky
NPR leží v mělké pánvi meandrujícího potoka Jizerky a jeho přítoků v blízkosti Jizerky, nejvýše položené
osady v Jizerských horách. Vegetaci tvoří podmáčené a rašelinné smrčiny, porosty kleče a rašelinná bezlesí
s jádry živých vrchovišť. Rašelinné louky jsou oblíbeným tokaništěm tetřívka obecného. V náplavech
Safírového potoka, nejvýznamnějšího z přítoků Jizerky, byla nalezena řada vzácných minerálů, z nichž
některé patří mezi drahé kameny – iserin, safír, rubín a další. Území je součástí mokřadu mezinárodního
významu Horní Jizera.
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NPP Bozkovské dolomitové jeskyně
Výměra: 5,54 ha
Nadmořská výška: 425–485 m
Území obce: Bozkov
Severozápadně od obce Bozkov se nachází veřejnosti zpřístupněné krasové jeskyně. Délkou 1 050 m se
jedná o nejrozsáhlejší krasový systém v severovýchodních Čechách. Na rozdíl od většiny ostatních
krasových jeskyní v ČR jsou Bozkovské jeskyně vytvořené v metamorfovaném vápnitém dolomitu. Nejnižší
části jeskyně jsou vyplněné vodou, jedná se pravděpodobně o největší podzemní jezero v Čechách.
V jeskyních jsou k vidění nejen typické krasové formy, ale také nepříliš časté křemenné římsy a lišty vzniklé
selektivním zvětráváním, místy trsy jehličkového aragonitu. V jeskyních se vyskytuje několik druhů netopýrů.
Na povrchu se místo původní květnaté bučiny s habrem a javorem nachází smrčina s modřínem a břízou.
Z geologických jevů jsou kromě podzemních jevů k vidění krasové závrty, vývěry a škrapové skalky.

NPP Čertova zeď
Výměra: 18,85 ha
Nadmořská výška: 450–494 m
Území obce: Český Dub, Osečná
Čedičová žíla v podobě výrazné skalní zdi vypreparovaná z okolních měkčích pískovců. Původně měla
Čertova zeď délku několika desítek kilometrů, podstatná část žíly byla v minulosti odtěžena a zbyl po ní
v terénu dobře patrný příkop. Zachovalá část v délce 1,6 km se nalézá zejména na území NPP Čertova
zeď, dále asi v 2 km dlouhém úseku bezprostředně přiléhajícím k jihozápadnímu okraji NPP. Ve vrcholové
části hřbetu se zachoval až 6 m vysoký, 2,5 m široký a 12 m dlouhý skalní útvar zvaný Čertův stolec.
Hornina má výraznou sloupcovou odlučnost, sloupce jsou uloženy vodorovně. Na rozdíl od ostatních
vulkanitů Českého masívu - pocházejících z třetihor - je Čertova zeď výrazně starší, vznikla již
ve druhohorách. Okolí zdi je porostlé převážně kulturními borovými lesy s vtroušeným smrkem a břízou.
Na čedičovém tělese se vyskytují teplomilné druhy.

NPP Jestřebské slatiny
Výměra: 114,4 ha
Nadmořská výška: 254 – 290 m
Území obce: Doksy, Jestřebí
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko
Rozsáhlý komplex slatinných luk a mokřadů v nivě Robečského potoka v úseku mezi Starými Splavy
a Jestřebím. Specifické prostředí, pro něž je typická trvale vysoká hladina podzemní vody, je domovem řady
chráněných druhů rostlin a živočichů. Část území, lesnatý Konvalinkový vrch (3,54 ha), byla chráněna již
od roku 1954, sousední lokalita Sluneční dvůr (3,68 ha) od roku 1955. Území národní přírodní památky
zahrnuje kromě těchto dvou historických lokalit i neméně hodnotná stanoviště v širším okolí včetně
unikátních botanických lokalit známých pod názvy Baronský rybník a Shnilé louky. Území je výjimečné
především výskytem tzv. endemitních (jinde nerostoucích) druhů rostlin - pouze v této jediné lokalitě
na světě roste orchidej prstnatec český a hmyzožravá tučnice česká. Další raritou je výskyt stabilní populace
popelivky sibiřské. Jestřebské slatiny jsou domovem mnoha vzácných druhů živočichů z řad bezobratlých
i obratlovců.

NPP Kozákov
Výměra: 159,39 ha
Nadmořská výška: 370–730 m
Území obce: Mírová pod Kozákovem, Radostná pod Kozákovem
Jihozápadní svahy vrchu Kozákov (744 m n. m.) jsou významné z geologického, mineralogického
a botanického hlediska. Kozákov je zároveň nejstarší i nejmladší sopkou Českého ráje. Geologický základ
Kozákova tvoří permský melafyr, v jehož žílách a mandlích se nacházejí drahokamové odrůdy křemene –
achát, jaspis, chalcedon, ametyst, záhněda a další minerály (zeolity, kalcit ad.). Těleso melafyru je odkryto
např. ve Votrubcově lomu v jižní části chráněného území. Melafyrové těleso je překryto pískovcovou krou,
která je obnažena v Měsíčním údolí. Vrcholová část Kozákova je tvořena čedičovou vyvřelinou s četnými
shluky olivínu. Vegetace Kozákova je pestrá a závisí na geologických podmínkách. Na pískovcových
výchozech se nacházejí porosty borovice lesní, místy se jedná o zbytky přirozených borů. Na bohatších
půdách se nacházejí bukové lesy a převládající smrkové monokultury. V chráněném území hnízdí některé
druhy ptáků typické pro skalní města.
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NPP Panská skála
Výměra: 1,23 ha
Nadmořská výška: 560–597 m
Území obce: Kamenický Šenov
Panská skála je NNP vyhlášenou pro ochranu unikátního geologického profilu v reliktu lávového výlevu
tvořeného nefelinitickým terfitem. S typickou pravidelnou sloupcovitou odlučností. Tzv. kamenné varhany
byly obnaženy těžbou sloupcového čediče v 19. a 20. století. Pozůstatkem těžby je i jezírko na úpatí přírodní
památky. Chráněné území se nachází poblíž hlavní silnice z Nového Boru do Kamenického Šenova.
Vzhledem ke snadné dostupnosti je to jedno z nejpopulárnějších a nejčastěji navštěvovaných chráněných
území.

NPP Peklo
Výměra: 58,58 ha
Nadmořská výška: 247–303 m
Území obce: Kvítkov, Sosnová, Zahrádky
Kaňonovité údolí Robečského potoka vytvořené ve svrchnokřídových kvádrových pískovcích mezi
Zahrádkami a Českou Lípou. Na skalách jsou patrné převisy, jeskyně, úzké rokle, železité inkrustace,
voštiny, nedokonalé skalní hřiby, drobné žlábkovité škrapy a další. Hrany kaňonu jsou porostlé reliktním
borem, na strmých svazích převládají suťové javořiny s lípou malolistou. Dno údolí pokrývají lužní
společenstva. Na lokalitě byl zjištěn výskyt mnoha desítek druhů ptáků. Údolí je turisticky velmi atraktivní,
prochází jím naučná stezka, vedená zčásti po povalovém chodníku.

NPP Strážník
Výměra: 1,51 ha
Nadmořská výška: 570–590 m
Území obce: Peřimov
Les na východním úbočí melafyrového vrchu Strážník (610 m n. m.). Hornina je zde prostoupena
hydrotermální žílou s unikátními drúzami paprsčitě uspořádaných krystalů křemene, tzv. hvězdovce, jehož
úlomky byly nalézány i ve zvětralinách na povrchu. Lokalita je porostlá smrkovou monokulturou, ve které se
zachovaly některé byliny původních jedlobučin. Jámy, ze kterých byl vzácný minerál v minulosti nezákonně
těžen, byly zahrnuty zeminou, aby se zabránilo dalšímu poškození lokality.

NPP Suché skály
Výměra: 23,44 ha
Nadmořská výška: 430–500 m
Území obce: Koberovy
Nápadný hřeben na levém břehu Jizery nad Malou Skálou vzniklý erozí v cenomanských pískovcích. Vrstvy
pískovce byly při tektonických pohybech vztyčeny podél lužického zlomu do téměř vertikální polohy
a v důsledku eroze měkčích vrstev byl vytvořen strmý rozeklaný hřeben. Dokladem tektonických aktivit jsou
četná tektonická zrcadla – hladké plochy vzniklé při posunu vrstev po sobě. Na úpatí skal rostou smrkové
a borové porosty. Tvrdý pískovec s množstvím inkrustací je velmi atraktivní horolezeckou lokalitou.

NPP Swamp
Výměra: 47,23 ha
Nadmořská výška: 262 – 267 m
Území obce: Doksy
Jiná ochrana: Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko
Chráněna jsou unikátní rašeliniště (swamp je anglický výraz pro bažinu) v severní a východní zátoce
Máchova jezera. Dvě územně oddělené části propojuje rozsáhlé ochranné pásmo, zahrnující prakticky celé
Máchovo jezero. Část východní (Břehyňské) zátoky o rozloze 1,45 ha byla chráněna již historicky, v roce
2009 bylo území rozšířeno o nejbližší okolí a součástí památky se stalo i neméně kvalitní rašeliniště při
severní zátoce jezera pod vrchem Šroubený. Přírodní hodnotu a výjimečnost lokality v rámci ČR opakovaně
potvrzují algologické průzkumy – doloženo bylo více než 170 druhů řas včetně desítky zcela nových.
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Přírodní rezervace - PR

PR je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických
a významných pro příslušnou geografickou oblast. Stručná charakteristika je převzata a upravena
z publikace Maloplošná zvláště chráněná území Libereckého kraje 2015.
PR Apolena
Apolena je nevelké skalní město východně od obce Troskovice. Skály jsou tvořeny nepříliš zpevněným,
mechanicky velmi málo odolným pískovcem, což dosvědčují i samovolně se řítící skalní bloky a věže.

PR Bažantník
U rybníku Bažantník v Sedmihorkách se zachovaly typické lesní porosty lužního charakteru. Základem jsou
lipové doubravy s více než 200 let starými duby, které ve vlhčích místech přecházejí do olšin a na břehu
rybníka do mokřadu.

PR Bučiny u Rakous
V údolí řeky Jizery se vyskytují nejzachovalejší květnaté bučiny v Českém ráji. PR tvoří lesní porost
s dominantním bukem lesním na strmých svazích ze slínitých pískovců podél silnice vedoucí z Turnova
do Rakous na levém břehu Jizery.

PR Bukovec
Předmětem ochrany je lesnatý čedičový vrch Bukovec a přilehlé zamokřené louky, jejichž podstatné části
byly k rezervaci přičleněny až v r. 1994. Lokalita je pro Jizerské hory unikátním stanovištěm. Kombinace
bazického substrátu a místních klimatických podmínek dala vzniknout zajímavým společenstvům.

PR Černá hora
Přírodní rezervace chrání stanoviště typická pro náhorní partie Jizerských hor – klimaxovou smrčinu
na minerálním podkladu, rašelinnou a podmáčenou smrčinu a horské vrchoviště v mělkém vrcholovém
sedle. Mocnost rašelinné vrstvy tu dosahuje až 2 m. Vrchoviště zvané Vánoční louka porůstá kleč.
Geomorfologicky nápadné jsou skalní hradby a věže, mrazové sruby, izolované skály a balvany. Atraktivní
skalnatá oblast Sněžných věžiček.

PR Černá jezírka
Soustava čtyř rašelinišť (Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka a Malá Krásná louka) propojených
navzájem imisemi poškozenými podmáčenými smrčinami. Vyskytuje se zde fauna a flóra typická
pro jizerskohorská vrchoviště.

PR Dlouhá hora
Komplex společenstev podhorských bukových lesů od vrcholové, klimaticky exponované kyselé bučiny
s bikou bělavou, přes kapradinové typy na hlubších balvanitých půdách až po suťový les.

PR Hamrštejn
Území zahrnuje ostroh, obtékaný ze všech stran Lužickou Nisou, a enklávu smíšeného a listnatého lesa
v prudkém svahu na protějším břehu řeky. Pestrou mozaiku lesních společenstev tvoří dubohabřiny,
květnaté i acidofilní bučiny, suťový les a na říční terase též fragmenty lužního lesa s olší lepkavou.
V prostoru Ještědského hřbetu je ojedinělý výskyt teplomilných rostlinných druhů, související jednak s říčním
fenoménem (propojení s teplejší oblastí Lužice), jednak se středověkým odlesněním ostrohu.

PR Hradčanské rybníky
Soustava čtyř rybníků (Černý, Vavrouškův, Strážovský, Držník) propojených Hradčanským potokem.
Předmětem ochrany jsou vodní a rašeliništní společenstva s množstvím vzácných rostlin a živočichů. PR leží
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, hráze rybníků byly v minulosti poškozeny pohybem
vojenské techniky. Problémem je i zanášení rybníků bahnem.

PR Hruboskalsko
Hruboskalské skalní město je jedním z nejrozsáhlejších a nejznámějších skalních měst v Českém ráji i celé
ČR. Na hraně tektonické kry stojí skalní věže, které byly původně součástí kompaktního skalního masivu.
Tvář skalního města vznikala ve čtvrtohorách, kdy se vytvořily skalní římsy, voštiny, dutiny, okna a další
útvary charakteristického mikroreliéfu pískovcových skal. Na vrcholech věží a na okrajích skalních masivů se
zachovaly reliktní bory, na příznivějších substrátech pak borové doubravy a kyselé bučiny.
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PR Jedlový důl
Hluboce zařínuté údolí potoka Jedlové v blízkosti Josefova Dolu je významné z hydrologického,
geomorfologického i botanického pohledu. Příkré balvanité svahy pokrývá bukosmrkový les polopřirozené
druhové skladby. Jeho součástí je také jedle bělokorá, která zde i přirozeně zmlazuje.

PR Jílovka
Rezervaci tvoří dva odlišné ekosystémy – převážně listnatý les a jen extenzivně využívaný Kravský rybník.
Vodou ovlivněné lesní porosty v prostoru mezi dvěma rybníky jsou mozaikou společenstev střemchové
jaseniny, mokřadní olšiny a vlhké doubravy. Na toto prostředí je vázáno mimořádně bohaté spektrum hub
včetně mnoha ohrožených a regionálně vzácných druhů.

PR Klečové louky
Skupina čtyř vrchovišť, pojmenovaných ve směru od jihu k severu jako louky Velká Klečová, Smrčková, Malá
Klečová a Jelení. Podobně jako ostatní chráněná rašeliniště v blízkém okolí je i toto ukázkou rašelinných
smrčin, porostů kleče, rašelinných bezlesí s jezírky a s významnými společenstvy rostlin a živočichů
severského typu. Zatímco smrkové porosty byly po imisním poškození koncem 20. století z velké části
odtěženy, husté porosty kleče a drobná bezlesí zůstaly nepoškozené.

PR Klíč
Výrazný znělcový kužel, krajinná dominanta severních Čech. Na jihozápadní straně je kužel ukončen skalní
stěnou vysokou 45–60 m, pod níž se nachází rozsáhlá suťová pole.

PR Klikvová louka
Komplex rašelinných louček, podmáčených smrčin a porostů kleče se nachází v mělkém sedle na rozvodí
Bílé a Černé Nisy v místě, kde se v 19. století těžila rašelina. Stopy po těžbě a po malém rybníčku, jehož
vody využívala brusírna skla v nedalekém Bedřichově, jsou v terénu dosud patrné. Jedná se o nejzápadněji
a současně nejníže položené chráněné rašeliniště Jizerských hor.

PR Klokočské skály
Území je složeno ze dvou masivů – Betlémské a vlastní Klokočské skály mezi obcemi Klokočí a Bělá.
Nejnápadnější je severozápadní stěna, z níž vystupuje několik skalních věží. Do plošiny je zahloubených
několik hlubokých roklí. Zvětráváním vznikly ve skalních stěnách v celém Českém ráji nejzajímavější
a nejbohatší ukázky pískovcového makro a mikroreliéfu. Výklenky, římsy, jeskyně, z nichž Postojna patří
k nejrozsáhlejším v Českém ráji, různé typy voštin, železivce, rýhy jsou stále předmětem geomorfologického
výzkumu. Součástí PR je i zřícenina hradu Rotštejn.

PR Kokořínský důl
Rozsáhlé chráněné území zahrnuje údolí potoka Pšovka včetně postranních údolí, svahů a zalesněných
plošin mezi Lhotkou a Rájem u Mšena. Na území LK (obce Blatce) zasahuje pouze velmi malou částí.
Nestejná rozpustnost různých tmelů v jednotlivých pískovcových blocích způsobila vznik tzv. „pokliček”,
skalních měst a dalších pozoruhodných geomorfologických fenomenů, které byly hlavním důvodem
vyhlášení ochrany. Na tomto území se stýkají teplomilné druhy rostlin středočeské nížiny, podhorské druhy
Polomených hor a vlhkomilná polabská flóra. Na botanicky pestré území v údolní nivě a na dně inverzních
roklí je současně vázána unikátní fauna bezobratlých živočichů. Řada druhů se nikde jinde v Čechách
nevyskytuje. Významnými refugii teplomilné fauny a flóry jsou izolované plochy spraší na skalních
výchozech.

PR Kostelecké bory
Rezervaci tvoří komplex skal a roklí v okolí vrchu Kostelec. Celé území je porostlé rozsáhlými borovými lesy
reliktního charakteru. Borovice rostoucí v reliktním boru jsou obvykle nižší, často pokroucené a s nižším
zápojem.

PR Křížový vrch
Komplex zachovalého suťového lesa s přechody k teplomilnému háji a bučinám, vyvinutý na strmém svahu
nad řekou Smědou. Součástí rezervace je též lesnatý remíz na vrcholu stejnojmenného kopce – nejbohatší
lokalita lilie zlatohlavé na Frýdlantsku. V území se pozoruhodně mísí teplomilné a horské prvky. V severní
části území se dochovaly zbytky křížové cesty, podle níž je území pojmenováno.
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PR Luž
Velmi výrazný kuželovitý vrch – neovulkanický znělcový suk, leží přímo na hlavním hřebeni Lužických hor,
státní hranice mezi ČR a SRN vede středem vrcholu. Nejvyšší hora Lužických i Žitavských hor, zároveň
nejvyšší bod Německa východně od Labe. Na svazích se nachází skalní útvary, mrazové sruby a balvanové
proudy. Rezervace, která se rozprostírá po obou stranách hranice (německá část je rezervací od roku 1967),
chrání rozsáhlé listnaté a smíšené lesy. Na české straně je nejcennější horská acidofilní bučina na chudém
znělcovém podloží.

PR Malá Strana
Mělká pánev Maxovského potoka (také Rovného, Rábenky) v osadě Horní Maxov patří k nejzachovalejším
komplexům mokřadů a oligotrofních rašelinných luk v Jizerských horách. Na pestrou mozaiku luk
a lesnatých remízů je vázána řada ohrožených a regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů.

PR Meandry Smědé
PR byla zřízena k ochraně přírodního rázu údolní nivy podhorské řeky s přirozeně meandrujícím korytem, se
slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Součástí území je též rybník Dubák –
ornitologicky významná lokalita severních Čech, a dále ekosystém listnatého svahového lesa charakteru
dubolipového háje.

PR Mokřady horní Liběchovky
Soustava mokřadů na horním toku potoka Liběchovka a jeho přítocích jižně a jihovýchodně od města Dubá.
V tomto rozsáhlém komplexu mokřadů různých typů (prameniště, slatiny, ostřicové mokřady, vlhké louky,
vodní toky) se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a unikátní fauna bezobratlých živočichů.

PR Na Čihadle
Byť rozlohou nevelké, jedná se o jedno z nejvýznamnějších a nejreprezentativnějších vrchovišť v Jizerských
horách. Vzniklo spolu s okolními rašeliništi v sedle náhorní planiny Jizerských hor, na rozvodí Severního
a Baltského moře. Vyniká zejména koncentrací větších jezírek (blänků) i dalšími dobře vyvinutými
vrchovištními útvary.

PR Na hranicích
Na pravém břehu Jizery u osady Bukovina se zachovala na strmém svahu bučina s fragmenty jasenin
na prameništích. Vyskytují se zde bohaté porosty přesličky největší.

PR Nová louka
Chráněné rašeliniště se rozkládá podél Blatného potoka v blízkosti Šámalovy chaty (tzv. Zámečku). Asi
polovinu z celkové výměry pokrývají rašelinné a podmáčené smrčiny, obklopující mozaiku nesouvislých
porostů kosodřeviny a ploch rašelinných bezlesí. Dvě největší rašelinné louky se rozkládají po obou stranách
Zámecké cesty, jež území protíná.

PR Podtrosecká údolí
Přírodní rezervace zahrnuje sbíhající se údolí Jordánky a Žehrovky včetně bočních údolí a tvoří
nejrozsáhlejší komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. Na vodních tocích se v kaňonovitých
pískovcových údolích nacházejí rybníky, rákosiny, rašelinné louky a podmáčené olšiny.

PR Prales Jizera
Ve vrcholových partiích stejnojmenné hory, druhé nejvyšší v české části Jizerských hor, jsou chráněny
zbytky klimaxových smrčin (tj. smrčin na minerálním podkladu), suťová pole a geomorfologicky nápadné
skalní bloky.

PR Ptačí kupy
Skupina několika skalních kup v západní části Hejnického hřbetu, vzniklých mrazovým zvětráváním žulového
podloží. Tento geomorfologický jev je v Jizerských horách ojedinělý. Rezervace zahrnuje nejvýše položený
souvislý porost acidofilních bučin v Jizerských horách (až 960 m n. m.).

PR Ralsko
Ostrý čedičový kužel Ralska je výraznou krajinnou dominantou Mimoňska. PR zahrnuje vrcholové skály
s hradní zříceninou, suťová pole a část navazujícího lesa.
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PR Rybí loučky
Jedno z nejstarších jizerskohorských vrchovišť leží při severním úpatí Středního Jizerského hřbetu,
v sousedství Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. V mělkém karoidu tzv. Pytlácké jámy,
na prameništi Rybího potoka, se vyvinulo vrchoviště s charakteristickými společenstvy živočichů a rostlin.
Většinu území pokrývají podmáčené a rašelinné smrčiny, obkružující porosty kleče a jádrové bezlesé
enklávy - rašelinné louky s vodními tůňkami. Největší z nich, tzv. Velká Rybí louka, patří k nejrozsáhlejším
v Jizerských horách.

PR Údolí Jizery
Hluboké údolí řeky Jizery mezi Bítouchovem u Semil a Podspálovem je zahloubené do různých krystalických
a vyvřelých hornin. Pevnější horniny tvoří skalní hřebeny, mezi nimiž vyniká Krkavčí skála s vybudovanou
vyhlídkou. Řečiště Jizery místy vyplňují balvany, ve kterých se vytvořily obří hrnce. Údolím prochází turistická
Riegrova stezka.

PR Údolí Vošmendy
Chráněno je úzce sevřené, až 40 m hluboké údolí vyhloubené v metamorfovaných horninách. Část území
budují čisté krystalické vápence, v nichž jsou vyvinuty pozoruhodné krasové jevy – vyvěračky v řečišti potoka
a 85 m dlouhá puklinová jeskyně s krasovou výzdobou. Lesní porost je tvořen převážně smrkovými
monokulturami, v nepřístupných částech se zachovaly zbytky vápnitých jedlových bučin a dubohabřin.

PR Vápenný vrch
Geologicky pestrý vrch na severním úpatí Jizerských hor při okraji Frýdlantské pahorkatiny. Geologická
stavba, odlišná od Jizerských hor, předurčuje výjimečnost také z hlediska botanického a zoologického.
Svory s vložkami krystalických vápenců a dolomitů, amfibolity, vápencové čočky a jizerské ortoruly v sobě
ukrývají více než 50 druhů minerálů. Až do 60. let 20. století probíhala v jednom z lomů těžba vápence.
Kopec je porostlý teplomilnějším lesem, dochovaly se zde fragmenty přirozených dubohabřin a acidofilní
doubravy. Ve dvou nevelkých krasových jeskyních zimují netopýři.

PR Velký Vápenný
Společenstva původního kleno-bukového lesa ve vrcholové poloze Velkého Vápenného a květnatých bučin
na devonských vápencích. Částečně rozpadlý vrcholový prales se postupně daří obnovovat dosadbami
jedle, buku a klenu. Chráněny jsou i podzemní krasové prostory a povrchové krasové či pseudokrasové jevy.
Vrstva grafitického fylitu v prostoru lomu je evidována jako významné paleontologické naleziště.

PR Vlhošť
PR je tvořena vrcholem a svahy Vlhoště (613,5 m n. m.) a Malým Vlhoštěm (440 m n. m.). Severní
a východní část rezervace, budovaná vyvřelou horninou (znělec), je porostlá společenstvy květnatých bučin
typickými pro neovulkanity severních Čech, ale na Kokořínsku vzácnými. Jižní a západní část rezervace
včetně Malého Vlhoště je tvořena pískovci a je proto porostlá bory, vesměs charakteru přirozených reliktních
borů.

Přírodní památky - PP

PP je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště
vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk. Stručná charakteristika je převzata z publikace Maloplošná zvláště chráněná
území Libereckého kraje 2015.
PP Anenské údolí
Na území ochranného pásma KRNAP v blízkosti dolní stanice lanové dráhy na Čertovu horu v Harrachově
se nachází PP Anenské údolí. Zdejší podhorská louka poskytuje vhodné podmínky pro existenci bohaté
populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).

PP Bílá skála
Území leží při polských hranicích severozápadně od osady Srbská. Chráněna je regionálně unikátní
vypreparovaná křemenná žíla – původně výplň tektonické poruchy v okolních ortorulách. Po jejich
částečném oderodování vystoupila žíla na povrch v podobě skalní zdi.

95

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

PP Bílé kameny
Nápadná skupina skal při hlavní silnici z Liberce do Nového Boru, u osady Jítrava. Skály z jemného,
stejnoměrně zrnitého pískovce byly vymodelovány působením přírodních sil do oblých tvarů připomínající
pasoucí se sloní stádo, díky kterým získaly lidový název Sloní kameny.

PP Bobří soutěska
Úzké erozní údolí Bobřího potoka s ukázkou zpětné eroze. V místě, kde je tok ovlivněn výraznou šikmou
puklinou v čedičovém tělese, se vytvořil vodopád.

PP Borecké skály
Menší skalní město ležící v blízkosti Rovenska pod Troskami je tvořené svrchnokřídovými kvádrovými
pískovci. Zvětrávacími procesy vznikly zajímavé tvary, které do oblasti přitahují návštěvníky a propůjčily
místní název Pohádkový les.

PP Brazilka
Zajímavá mozaika unikátního subatlantsky laděného vřesoviště, různých typů luk (suchých i podmáčených),
drobných rašelinišť a mokřadů.

PP Cidlinský hřeben
PP zahrnuje kopce Kozlov a Hůra v okrese Jičín v Královehradeckém kraji. Předmětem ochrany jsou velké
plochy přirozených lesních porostů. Na území LK zasahuje pouze svým ochranným pásmem.

PP Cihelenské rybníky
Cihelenské rybníky složené ze 4 rybníků byly vyhlášené k ochraně kuňky ohnivé a leží jihozápadně
od zámku v Horní Libchavě.

PP Černá Desná
Člověkem nejméně ovlivněný úsek říčky Černé Desné, protékající hluboce zaříznutým lesnatým údolím.
Pro vodní tok jsou typické peřeje, kaskády a vodopády, dobře vyvinuté jsou obří hrnce až kotle,
vymodelované v podložní žule. Čtyři tektonicky podmíněné údolní stupně kopíruje tok čtyřmi pravými
vodopády.

PP Černý důl
Mokřadní ostřicová louka na izolovaném prameništi, situovaná na dně Černého dolu jihovýchodně od hradu
Houska.

PP Červený rybník
PP překrývá stejnojmennou evropsky významnou lokalitu, určenou k ochraně mechu srpnatky fermežové.
Území leží uprostřed zemědělské krajiny jižně od Nového Boru. Jedná se o mělký rybník s rozlohou kolem
14 ha, chráněna je však pouze jeho zarostlá litorální část.

PP Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky
Území památky bylo vyhlášeno v hranicích stejnojmenné evropsky významné lokality. Leží při severním
okraji České Lípy mezi železniční tratí a říčkou Šporkou. Předmětem ochrany obou území je populace žáby
kuňky ohnivé, která se ve zdejších mokřadech rozmnožuje.

PP Deštenské pastviny
Chráněna je stráň stepního charakteru na jižních svazích Deštenského vrchu u osady Deštná.

PP Děvín a Ostrý
Území tvoří tři výrazné vrchy ležící v jedné linii na žíle polzenitu, který zde prostoupil puklinou v okolním
pískovci a na kontaktu jej zpevnil. Polzenit a železem obohacená hornina vzniklá jeho větráním byly
v minulosti těženy – zbytky dobývek jsou dochovány na všech třech kopcích, v nejatraktivnější podobě
na nejnižším Schachtensteinu.

PP Divadlo
Území představuje pískovcové skalní žebro ve tvaru podkovy s ukázkami selektivního zvětrávání horniny.
Na strmých skalách jsou vyvinuty dutiny, římsy, pseudoškrapy, voštiny a další jevy. K nejzajímavějším
útvarům patří mohutná oblouková skalní brána, vypreparované železité inkrustace a skalní mísy.
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PP Dutý kámen
Pískovcový hřbet s erozí vypreparovanými skalními útvary. Geologicky výjimečná je ukázka přeměny
svrchněkřídového pískovce na styku s třetihorní vyvřelinou, polzenitem. Na kontaktních plochách,
ovlivněných žárem a horkými roztoky, se vyvinula sloupcovitá a deskovitá odlučnost pískovce, kterou si lze
nejlépe prohlédnout na jedné z centrálních vrcholových skal (tzv. „Varhany“) nebo ve stěně starého lomu
v jihovýchodním úbočí svahu. Erozí pískovce vznikly zajímavé geomorfologické útvary.

PP Farská louka
Louka u kostela v centru obce Slunečná, ve východní části CHKO České středohoří, na které se vyskytuje
zdomácnělý šafrán bělokvětý.

PP Fojtecký mokřad
Členitý a poměrně rozsáhlý podhorský luční mokřad leží se na soutoku několika drobných vodních toků
v pramenné oblasti Radčického potoka. Území je součástí rozsáhlého areálu golfového hřiště a je proto
široké veřejnosti nepřístupné.

PP Hadí kopec
Území je ukázkou tzv. epigenetického údolí. Říčka Lomnice v dávné minulosti zahlubovala svoje koryto
v okolních ortorulách, až narazila na podpovrchové těleso olivinického čediče. Tuto překážku nepřekonala
obvyklým odkloněním toku, ale vodní eroze rozdělila tvrdou horninu na dvě části.

PP Husa
PP zahrnuje pískovcovou plošinu s vrcholem Husa (449 m n. m.) a její nejbližší okolí. Jedná se o území
s výrazně vyvinutými geologicko-geomorfologickými jevy, jako jsou železité inkrustace, pseudoškrapy,
voštiny, pískovcové stalagmity s miskou na vrcholu, kamenné hodiny apod. Na vrcholu hřbetu je nápadný
skalní útvar připomínající husu se skloněným krkem, podle které dostal hřbet a chráněné území jméno.

PP Jelení vrchy
Dvojice Velkého (514 m) a Malého (474 m) Jeleního vrchu je budována čedičem, který na obou vrcholech
vystupuje v podobě skalních srubů a srázů. Na kontaktu vyvřeliny s okolním pískovcem vznikl tvrdý
železivec, jehož úlomky nacházíme roztroušeny v lesnatých svazích.

PP Jezírko pod Táborem
Rašelinné jezírko na západním svahu vrchu Tábor.

PP Jindřichovský mokřad
Předmětem ochrany jsou převážně vlhké louky a mokřady v terénní depresi Šindelova potoka, v nichž jsou
významně zastoupeny chráněné druhy rostlin. Mokřadní komplex vhodně rámuje sušší podhorská květnatá
louka.

PP Kamenný vrch
Památka zahrnuje mimořádně bohatý mateční komplex chráněného druhu mravence.

PP Kamenný vrch u Křenova
Vrcholová část Kamenného vrchu (382 m n. m.) východně od osady Křenov a jihovýchodně od Dubé je
ukázkou pískovcového skalního hřbetu prosyceného železitými sloučeninami. Intenzivní prosycení pískovců
hydroxidy železa a selektivní vyvětrávání daly vzniknout nejrůznějším a často téměř fantastickým útvarům
známým jako skalní růže či mísy.

PP Kaňon potoka Kolné
Kaňonovité údolí vzniklo vodní erozí na rozhraní dvou křídových útvarů – coniackých slínovců
a svrchnoturonských kvádrových pískovců. Kaňon je hluboký asi 10 m a široký místy jen okolo 1 metru.
V nejužším místě soutěsky přepadá voda potoka v kaskádách. V horní části jsou vytesány podzemní
prostory, sloužící kdysi jako sklepy. Do skal v okolí vodopádu jsou vyryty zajímavé obrazce nejasného
původu a významu.

PP Klečoviště na Smrku
Suťovisko ve vrcholové poloze jihozápadního svahu Smrku s borovicí klečí, která je považována za zbytek
původní místní populace. Území je pro Jizerské hory atypicky budováno plástevnou dvojslídnou rulou.
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PP Kodešova skála
Menší čedičový masiv porostlý teplomilným listnatým hájem a zakončený skalní stěnou, pozůstatkem
bývalého Gothova lomu, na níž je dobře znatelná sloupcovitá odlučností horniny. V tomto případě
s netypickým vějířovitým uspořádáním sloupků.

PP Kovářův mlýn
Předmětem ochrany je paleontologické naleziště nacházející se ve starém břidlicovém lomu na břehu Olešky
v obci Košťálov.

PP Libuňka
Část toku Libuňky mezi obcemi Ktová a Borek pod Troskami si přes veškeré regulace a meliorace
v minulých padesáti letech zachovala přirozeně meandrující podobu. Libuňka je lemována polopřirozenými
stromovými břehovými porosty, v nichž se vyskytují tři druhy jilmů.

PP Lukášov
Luční porosty s výskytem šafránu na hranici mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. V tomto území se
patrně jedná o přežívající potomstvo kulturních šafránů, kdysi zde pěstovaných za účelem získání náhražky
drahého šafránového koření.

PP Manušické rybníky
Lokalita leží těsně za hranicí katastru Manušic, v Horní Libchavě. Jedná se o soustavu sedmi malých
rybníků, které jsou napájeny kanálem ze Šporky. Ochrana území směřuje primárně k zachování
a případnému posílení populace kuňky ohnivé.

PP Martinské stěny
Výrazná skalní hrana nad Komářím dolem, 2 km západně od osady Dřevčice. Chráněné území zahrnuje
i část pískovcové plošiny nad touto hranou. Hlavním předmětem ochrany jsou specifická společenstva
bezobratlých živočichů.

PP Meandry Ploučnice u Mimoně
Ploučnice spoutaná regulací uvnitř Mimoně se pod městem rozvlní do nesčetných meandrů. Tyto meandry
spolu s nivou řeky jsou až k Borečku součástí PP Meandry Ploučnice u Mimoně.

PP Na Kneipě
Na vrchovišti nacházejícím se na náhorní plošině Jizerských hor mezi vrcholy Jizery a Černé hory lze vidět
nevelká jezírka, zakrslé smrky a klečové porosty.

PP Na Vápenici
Regionální významné porosty vápnomilných a květnatých bučin na severozápadních svazích Zbytkového
potoka mezi Propastným a obcí Koberovy.

PP Naděje
Puklinová pseudokrasová jeskyně se nachází v suťovém poli na severním svahu Suchého vrchu, nedaleko
od vodní nádrže Naděje. Jeskyni tvoří asi 30 m dlouhá puklina, ve které se v zimním období hromadí chladný
vzduch.

PP Nístějka
Skalní ostroh se zříceninou hradu Nístějka na pravém břehu Jizery s výskytem zajímavých rostlinných
společenstev.

PP Niva Ploučnice u Žizníkova
Nejrozsáhlejší přírodní památka na Českolipsku - meandry Ploučnice v těsné blízkosti České Lípy. Ochrana
území si klade za cíl zachování unikátně meandrujícího přirozeného koryta řeky Ploučnice a mokřadních
a lučních společenstev v její nivě.

PP Okřešické louky
Slatinné louky s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin leží v blízkosti křižovatky železničních
tratí u Okřešic. Od drážního tělesa jsou odděleny mokřadní olšinou, která tvoří ochranné pásmo.
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PP Ondříkovický pseudokrasový systém
Mezi obcemi Roudný a Ondříkovice se vyskytuje unikátní krasový systém vytvořený v písčitých slínovcích.
Tvoří ho 3 izolované lokality. Drobné vodní toky jsou na třech místech ukončeny závrty – Ondříkovický
ponor, ponor u Roudného a Ondříkovické propadání. Voda se sbírá v systému podzemních puklin a vyvěrá
na jednom místě v 30 m dlouhé vrstevní jeskyni Bartošova pec.

PP Osinalické bučiny
Komplex bukového lesa u Osinalického sedla severovýchodně od středočeské obce Medonosy. PP byla
zřízena k ochraně porostů bučin na vápnitých pískovcích, v jejichž podrostu se vyskytuje řada ohrožených
vstavačovitých rostlin.

PP Panský lom
Opuštěný vápencový lom v úbočí Hlubockého hřbetu (součást Ještědského hřbetu), zvaný též Michlerův
nebo podle sousední liberecké čtvrti Hanychovský. Kolmé lomové stěny jsou místy až 35 m vysoké, při úpatí
jsou překryté osypovými kužely. Součástí lomu je puklinová jeskyně s netopýry.

PP Pískovna Žizníkov
PP Pískovna Žizníkov je nejmladší MZCHÚ vyhlášenou LK pro ochranu kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé.

PP Pod Dračí skálou
PP s fakticky nejstarším ochranným režimem v Jizerských horách byla zřízena k záchraně zdejší populace
tisu červeného.

PP Pod Hvězdou
Území PP tvoří prameništní mokřad s několika uměle vytvořenými tůňkami v ohybu údolí Litického potoka
severozápadně od osady Hvězda pod Vlhoštěm.

PP Pod Smrkem
Fragment přirozené květnaté jedlobučiny s plodícími jedinci jedle bělokoré v Novém Městě pod Smrkem.

PP Podloučky
Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých bučin s výskytem
zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců v údolí. Území patří
k botanicky nejcennějším v Českém ráji.

PP Prameny Pšovky
V rozlohou nevelkém komplexu mokřadů u vesničky Tubož se vyskytuje několik ohrožených druhů rostlin
a unikátní fauna bezobratlých živočichů.

PP Provodínské kameny
Erozí vypreparovaná čedičová skála a výrazná krajinná dominanta (419 m n. m.), známá též pod jmény Lysá
skála nebo Spící panna. Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní, soustředěné
na nezazeměném temeni, tak lesní při úpatí útvaru.

PP Pustý zámek
Znělcový neovulkanický suk v údolí říčky Kamenice v obci Prysk, obnažený erozí a částečně lámáním
kamene při stavbě silnice a železniční tratě. Jedinečným úkazem jsou vodorovně položené znělcové
sloupce.

PP Quarré
Jedná se o typicky vyvinuté vrchoviště náhorního typu s charakteristickou rašeliništní květenou, které se
vyvinulo v mírné depresi temene Plochého vrchu. Je zcela závislé na srážkách, patří tedy mezi ombrogenní
vrchoviště a je jeho ojedinělou ukázkou v rámci celých Jizerských hor.

PP Rádlo
PP zahrnuje mozaiku stanovišť typických pro podhorskou krajinu Jablonecka – potoční nivu s břehovým
porostem, kosenou mokřadní louku, olšinu s lužní vegetací a drobné rašeliniště.

PP Rašeliniště Černého rybníka
Na oligotrofní prostředí jsou vázána ohrožená společenstva mělkých stojatých vod a mokřadů. Mělké tůně
osídlila kriticky ohrožená hmyzožravá bublinatka vícekvětá.

99

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

PP Rašeliniště Mařeničky
Hlavním předmětem ochrany je zachovalé rašeliniště v Mařenicích, ojedinělé v této oblasti a výskyt řady
chráněných druhů rostlin.

PP Ronov
Vrchol a svahy kopce Ronov (552,4 m n. m.) severovýchodně od obce Blíževedly byly vyhlášeny za PP,
a to včetně zříceniny středověkého hradu na vlastním vrcholu. Svahy Ronova pokrývá zachovalý suťový
listnatý les s rozsáhlými suťovými poli, zatímco na vlastním vrcholu na vyvřelinách a na zřícenině hradu roste
teplomilná vegetace příbuzná vegetaci vulkanických kopců Českého středohoří.

PP Skalice u České Lípy
PP překrývá stejnojmennou evropsky významnou lokalitu. Předmětem ochrany obou území je populace
netopýra velkého. Vlastním zimovištěm a sociálním místem druhu jsou podzemní prostory v masivu
Skalického vrchu, které zde v minulosti vznikly těžbou křídového pískovce. Jedná se asi o dvanáct chodeb
dlouhých desítky metrů.

PP Stohánek
Významný geomorfologický útvar – izolovaná „svědecká“ skála ve tvaru široké věže, vypreparovaná
z turonského kvádrového pískovce.

PP Stružnické rybníky
Soustava čtyř rybníků leží uprostřed polí a luk jihovýchodně od silnice spojující Horní Libchavu a Stružnici.
Napájí ji pravý bezejmenný přítok Stružnického potoka. Přírodní památka byla vyhlášena k ochraně populace
a stanoviště kuňky ohnivé.

PP Stříbrník
Erozí vypreparovaná vrcholová část žilného tělesa čedičové horniny, proniklé okolními pískovci a slínovci
na puklině směru lužické poruchy (SZ–JV) v Křižanech. Jedná se o geologicky složitý útvar, na jehož stavbě
se kromě čediče podílí čedičová eruptivní brekcie („tuf“) a kvarcit, vzniklý prokřemeněním pískovcových
bloků a žilných stěn.

PP Stříbrný vrch
PP leží asi 1 km jižně od osady Hvězda pod Vlhoštěm a tvoří ji rozsáhlé geomorfologicky hodnotné skalní útvary
severozápadní části masivu Stříbrného vrchu. Skály jsou porostlé rozvolněným reliktním borem s vřesem a lišejníky.

PP Široký kámen
Geomorfologicky nápadný pískovcový skalní útvar s rozlehlým plochým vrcholem a strmými bočními stěnami
jako ukázka středoevropské tabulové (stolové) hory. Lokalita je významným hnízdištěm dravců a sov.

PP Tachovský vodopád
Drobný vodní tok v kaňonovitém údolí se zajímavými geomorfologickými jevy. Voda vytékající z vápníkem
bohatých sedimentů vytvořila na křemenném pískovci pěnovcové kaskády a sintrové povlaky. Erozí byly
v pískovcích vytvořeny četné jeskyně a skalní perforace. Ve spodní části chráněného území je nad vodním
tokem drobný skalní most a tunel.

PP Terasy Ještědu
Ve vrcholových partiích Ještědu je chráněn unikátní komplex kryoplanačních (tj. účinkem ledu vzniklých)
teras, izolovaných skal, skalních hradeb a dalších geomorfologických útvarů, které jsou pozůstatkem
čtvrtohorního zalednění v předpolí evropského pevninského ledovce. K nejnápadnějším útvarům na území
památky patří skalní okno Kamenná vrata, barevně výrazný Červený kámen, Vířivé kameny (též Vrblíky)
při silničce z Výpřeže nebo skála Krejčík u konečné stanice lanovky.

PP Tesařov
Botanicky hodnotný horský luční mokřad v kořenově v Jizerských horách.

PP Tichá říčka
Lokalita leží v pramenné části potoka Tichá říčka v Hraběticích v Jizerských horách. Je zbytkem kdysi
rozsáhlého komplexu rašelinných a podmáčených luk, které byly v minulosti silně poškozeny odvodněním.
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PP Trosky
Hrad Trosky, umístěný na čedičových výchozech, je symbolem Českého ráje. Z geologického hlediska se
jedná o dva obnažené suky olivinického nefelinitu. Původně se jednalo o sopečné komíny, jimiž
ve třetihorách proudila láva na tehdejší povrch. Po odvětrání okolních pískovců došlo k odkrytí tohoto
světového unikátu.

PP U Posedu
Menší vrchoviště je z větší části porostlé klečí, okraj lemuje rašelinná smrčina. Vrchoviště hostí typickou
jizerskou rašeliništní květenu.

PP U Rozmoklé žáby
Mokřad mezi Mařenicemi a Heřmanicemi rozděluje silnice na dvě odlišné části. Severní tvoří otevřená vodní
plocha lemovaná přechodovými rašeliništi, mokřadními olšinami a vlhkými loukami. Ve vlhkých loukách se
vyskytuje řada velmi vzácných druhů hub.

PP Vlčí louka
Jedno z nejvýše položených vrchovišť v Jizerských horách se nachází na severním úpatí Smědavské hory.
Lokalita je z větší části pokryta klečovými porosty, které po obvodu prostupuje podmáčená smrčina.

PP Vranovské skály
Pískovcový skalní komplex s význačnou květenou leží při jižním úpatí Ralska. Skály se vyznačují barevnou
vrstevnatostí horniny, erozí vznikla skalní okna, hřiby a pokličky.

PP Vústra
V přítokové oblasti lesního rybníčku se vytvořila slatinná louka s cennými mokřadními společenstvy.

PP Zahrádky u České Lípy
PP byla vyhlášena k ochraně evropsky chráněného brouka páchníka hnědého. Ten je ve stadiu larev
i dospělců vázán na dutiny starých listnatých stromů s trouchnivějícím dřevem. Památku tvoří dvě oddělené
části – zámecký park a starobylá Valdštejnská lipová alej.

PP Zásada pod školou
Silně podmáčená louka v mělkém potočním údolí se nachází pod bývalou měšťanskou školou v obci
Zásada. V mokřadu našly útočiště některé zvláště chráněné druhy rostlin.

Zvláště chráněné druhy
Evidence zvláště chráněných druhů a jejich rozšíření na území Libereckého kraje je nad možnosti
zpracování v rámci ZÚR. Výskyt všech zvláště chráněných druhů a jejich rozšíření ani není
v celém rozsahu znám a evidován. AOPK ČR spravuje databázi druhů, kde jsou zaznamenávány
i výskyty zvláště chráněných.
Soustava Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)
Charakteristiky EVL a PO včetně problémů ochrany byly převzaty z databáze AOPK ČR
(www.nature.cz). Hodnocením vlivu AZÚR na lokality soustavy NATURA 2000 se zabývá
podrobně část B VÚRU.
Evropsky významné lokality (EVL) byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví „národní seznam“ evropsky významných lokalit. Tento seznam byl upraven a doplněn
nařízením vlády č. 301/2007 Sb., č. 371/2009 Sb., č. 318/2013 Sb., č. 73/2016 a č. 207/2016 Sb.
Ptačí oblasti byly vyhlašovány jednotlivě, každá PO zvláštním nařízením vlády.
EVL 1 – Bílá Desná – kanál protržené přehrady (CZ0513657)
Přepouštěcí kanál Protržené přehrady 3 km severně od obce Albrechtice v Jizerských horách,
osady Mariánská Hora. Významné zimoviště netopýra velkého. V rámci širšího regionu (ten
výrazně přesahuje hranice Libereckého kraje) jediné zimoviště, kde počet zimujících jedinců
předmětného druhu je pravidelně vyšší než 100. Rozloha lokality je 0,08 ha.
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Předměty ochrany
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 2 – Bukovec (CZ0510405)
Jedná se o čedičový kužel Bukovce (1005 m), jádro stejnojmenného přírodního komplexu, který se
tyčí nad jihovýchodním okrajem osady Jizerka. Do popisovaného území patří rovněž louky
v jihovýchodní části osady a smrkové porosty na jihovýchodních svazích Bukovce. Rozloha lokality
je 120,35 ha.
Předměty ochrany
6430

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 3 – Cihelenské rybníky (CZ0513238)
Soustava čtyř rybníků na Stružnickém potoce, asi 1 km severozápadně od Horní Libchavy u České
Lípy. Mělké rybníky v bažinaté, vrbami porostlé nivě. Na hrázích solitéry břízy, bezu černého a olše
lepkavé. Rybníky jsou obklopeny ze severní strany poli a ruderální vegetací. Přítomny jsou
i rákosiny. Na lokalitě bylo zjištěno 25 druhů vážek, včetně vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia
pectoralis) – druh z přílohy II směrnice o stanovištích. Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé
v Libereckém kraji. Rozloha lokalita je 9,05 ha.
Předměty ochrany
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 4 – Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky (CZ0513237)
Mokřad s vodní plochou dvou rybníčků, prameniště, rákosiny a vlhké podmáčené louky, dále
s rašelinnou olšinou o celkové rozloze cca 9 ha v nadmořské výšce 268-273 m n. m., se nachází
při SZ okraji České Lípy. Jedna z mála lokalit kuňky ohnivé v Libereckém kraji.
Rozloha lokality je 20,26 ha.
Předměty ochrany
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 5 – Český Dub – základní umělecká škola (CZ0513658)
Půda ZUŠ uprostřed obce Český Dub (0,05 ha). Jedna z pěti největších letních kolonií druhu
Myotis myotis v ČR.
Předměty ochrany
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)
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EVL 6 – Doksy – zámek (CZ0513659)
Půda zámku uprostřed obce Doksy – letní kolonie netopýra velkého. Rozloha lokality je 0,57 ha.
Předměty ochrany
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 7 – Dolní Ploučnice (CZ0513505)
Lokalita sleduje tok od České Lípy po soutok s Labem v Děčíně. Rozloha EVL je 779,28 ha. Tok
Ploučnice se nachází v hluboko zaříznutém údolí místy kaňonovitého charakteru. Ploučnice
částečně protéká intravilány menších obcí, kde je tok regulován. Tok Ploučnice je lemován
fragmenty lužních lesů, vlhkých podmáčených luk a bylinných břehových porostů. Regulační
úpravy postihly přibližně 20-30 % délky území.
Předměty ochrany
1106

Losos atlantský (Salmo salar)

1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

1355

Vydra říční (Lutra lutra)

EVL 8 – Horní Kamenice (CZ0423507)
EVL je v úseku Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník včetně vybraných drobných
přítoků. Povodí horní Kamenice představuje komplex většinou malých vodních toků podhorského
pásma s vhodnými trdlišti lososa atlantského (štěrkové plochy s prokysličenou vodou). Toky mají
většinou přirozené koryto, zastoupení plochy v intravilánu obcí není převažující. Tok Kamenice se
nachází převážně v lesích (smrčiny a olšiny). Pro lososa představuje povodí Kamenice (tok
Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník a dolní tok přítoků Bynoveckého potoka,
Olešničky, Bílého potoka, Pryského potoka a Líseckého potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR.
Území je také kvalitní lokalitou vydry říční.
Předměty ochrany
1355

Vydra říční (Lutra lutra)

1106

Losos atlantský (Salmo salar)

EVL 9 – Horní Ploučnice (CZ0513506)
EVL doprovází tok Ploučnice od České Lípy proti proudu k Mimoni, kde se dělí na 2 větve, jedna
sleduje Panenský potok až do Jablonného v Podještědí, druhá je vymezena podél toku Ploučnice
do Stráže pod Ralskem a podél Ještědského potoka ke Křížanům. V celé délce je chráněn tok jako
stanoviště a migrační cesta lososa, v části do Mimoně je chráněn biotop vydry v omezeném
rozsahu i klínatky rohaté. Výskyt dalších chráněných druhů je místní. Rozloha je 837,35 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91F0

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Rašelinný les

hvězdička označuje prioritní stanoviště
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Evropsky významné druhy:
1037

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

1106

Losos atlantský (Salmo salar)

1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1059

Modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

1078*

Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

1355

Vydra říční (Lutra lutra)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 10 – Janovické rybníky (CZ0513240)
Tři lesní rybníky (východně od obce Janovice v Podještědí) na lesnatém úbočí Ještědského
hřbetu. Hráze jsou ze žulových kvádrů, zatím holé. První z rybníků nejblíže k obci má charakter
zkonsolidovaného mokřadu, další dvě nádrže jsou mělkými rybníky. Rybníky nemají přítok. Jedná
se o jednu z mála lokalit vážky jasnoskvrnné v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 1,86 ha.
Předměty ochrany
1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

EVL 11 – Jeskyně Sklepy pod Troskami (CZ0513666)
Pseudokrasová jeskyně puklino-rozsedlinového charakteru cca 1 km JV od zříceniny hradu Trosky
a cca 3 km JZ od Rovenska pod Troskami. Jeskyně představuje zimoviště netopýrů, sídlí zde však
také letní kolonie vrápence malého. Rozloha lokality je 0,04 ha.
Předměty ochrany
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 12 – Jestřebsko – Dokesko (CZ0514042)
Rozsáhlé území s dominantami Novozámeckého a Břehyňského rybníka, Máchova jezera
a Hradčanských stěn. V jižní části je lokalita ohraničena (od západu na východ) obcemi Zahrádky,
Jestřebí, Staré Splavy, Doksy a zasahuje nejdále na východ k vrcholu Velké Bukové (474 m).
Severní hranice (směrem opačným) tvoří Hradčanské rybníky a niva Ploučnice až k Brenskému
mlýnu a zahrnut je i Heřmanický rybník. Charakteristickými geomorfologickými prvky JestřebskoDokeska jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce rozčleněné
do bizarních skalních útvarů a kaňonovitých soutěsek a dále neovulkanické vrchy, které jsou
výraznými krajinnými dominantami.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030

Evropská suchá vřesoviště

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150

Prolákliny na rašelinném podloží

7230

Zásaditá slatiniště

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti
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9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Rašelinný les

91T0

Středoevropské lišejníkové bory

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Evropsky významné druhy:
1903

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

1477

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

1084*

Páchník hnědý (Osmoderma emerita)

1758

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

1087 *

Tesařík alpský (Rosalia alpina )

1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

hvězdička označuje prioritní druh a staniště

EVL 13 – Jezevčí vrch (CZ0510509)
Jedná se o význačnou znělcovou kupu severně silnice I/13 mezi městy Cvikov a Jablonné
v Podještědí. Bučiny a suťové lesy ve vrcholové oblasti dosahují vysokého stupně přirozenosti.
Rozloha lokality je 96,00 ha.
Předměty ochrany
9130
9180*
-

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 14 – Údolí Jizery a Kamenice (CZ0513822)
Původní EVL Jizera a Kamenice byla na základě NV č. 371/2009 Sb. rozšířena a přejmenována.
Území pokrývá oblast podél řek Jizery (k soutoku s Jizerkou u Horní Sytové) a Kamenice
(cca na úroveň obce Držkov). Jedná se o proudné toky se silným zastoupením kamenitého
substrátu s poměrně zachovalým původním korytem. Jizera od soutoku s Kamenicí po soutok
s Jizerkou a Kamenice od soutoku s Jizerou po Bohuňovsko představují velmi významné prostředí
stabilní populace vranky obecné. EVL byla rozšířena o údolí Jizery pod Semily a údolí Kamenice
v úseku mezi obcemi Držkov a Jesenný. Rozloha lokality je 400,55 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
3220

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030

Evropská suchá vřesoviště

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)
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EVL 15 – Jizerskohorské bučiny (CZ0510400)
Jizerskohorské bučiny se rozprostírají na severních svazích Jizerských hor nad, v nadmořské
výšce přibližně 350 – 1013 m. Jedná se o největší komplex lesních porostů s převahou buku
lesního v celém Českém masívu. Reliéf území je velmi členitý – příkré skalnaté svahy, hluboké
rokle horských potoků s četnými vodopády, skaliska a skalní města, kamenná moře atd. Rozloha
lokality je 3536,96 ha.
Předměty ochrany
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 16 – Klíč (CZ0510508)
Klíč u Nového Boru je tvořen fonolitem, jiné vrcholy různými typy trachytů. Maloplošně se vyskytují
i živinami bohatší vulkanity. Pro oblast jsou typické kvartérní deluviální sedimenty, nejtypičtěji jsou
vyvinuty jako kamenná moře a suti na Klíči. Rozloha lokality je 322,83 ha. Jedinečná jsou
společenstva bezlesí typu časného postglaciálu. Nejrozšířenějším předmětem ochrany jsou
acidofilní bučiny.
Předměty ochrany
4030

Evropská suchá vřesoviště

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150

Středoevropské silikátové sutě

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

EVL 17 Kokořínsko (CZ0214013)
Rozsáhlá oblast, která na území Libereckého kraje zasahuje pouze zčásti. Do území jsou zahrnuty
především lesní komplexy v kaňonovitých údolích s výchozy pískovce s výskytem vláskatce
tajemného (Trichomanes speciosum). Územím protékají dvě přirozeně meandrující říčky
Liběchovka a Pšovka. Rozloha EVL je 9 679,78 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
3140

6410

Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná
naleziště vstavačovitých )
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7210*

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230

Zásaditá slatiniště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

6210

91E0*
-

hvězdička označuje prioritní stanoviště
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Evropsky významné druhy:
1145

Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

1149

Sekavec písečný (Cobitis taenia)

1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

1014

Vrkoč útlý (Vertigo angustior)

1902

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 18 – Kozlov – Tábor (CZ0510164)
Jedná se o les mezi obcemi Pekloves a Košov. Jedna z posledních lokalit souvislejšího výskytu
bučin v Podkrkonoší. Unikátnost podtrhuje i atraktivní reliéf průlomu Cidliny Kozákovským
hřbetem. Rozloha lokality je 304,25 ha.
Předměty ochrany
9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91E0
-

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 19 – Krkonoše (CZ0524044)
Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských hercynských pohoří. Tvoří
horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi
sídelními útvary Harrachov na západním okraji a Žacléřem na východním okraji. Výškové rozpětí:
400 m – 1602 m n. m. Rozloha je 54 979,60 ha a zahrnuje i intravilány obcí.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

4070*

Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktické vrbové křoviny

6150

6430

Silikátové alpínské a boreální trávníky
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6230*

6520

Horské sečené louky

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem a šťovíkem horským)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

910E*

Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

9410

107

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Evropsky významné druhy:
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

4094*

Hořeček český (Gentianella bohemica)

4113*

Svízel sudetský (Galium sudeticum)

2217*

Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. Sudetica)

4069*

Zvonek český (Campanula bohemica)

-

hvězdička označuje prioritní druh nebo stanoviště

EVL 20 – Lemberk – zámek (CZ0513662)
Jedná se o půdu zámku Lemberk (1 km sv. od obce Jablonné v P.) – jedna z nejvýznamnějších
letních kolonií vrápence malého v severních Čechách. Rozloha lokality je 0,25 ha.
Předměty ochrany
1303 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 21 – Luční potok (CZ0513254)
Luční potok od Liberce k rybníku u Horního Podlesí je významným biotopem mihule potoční
v povodí Lužické Nisy. Rozloha lokality je 1,18 ha.
Předměty ochrany
1096

Mihule potoční (Lampetra planeri)

EVL 22 – Lužickohorské bučiny (CZ0420520)
Nejrozsáhlejší komplex bučin v Lužických horách, převážně na fonolitu, příp. na kontaktu
fonolitoidu a granitoidu. V oblasti Kozího hřbetu jde převážně o mladší porosty, starší
fyziognomicky kvalitní bučiny jsou situovány do hřebenových a vrcholových poloh. Fytocenologicky
převažují asociace Calamagrostio villosae-Fagetum a Festuco-Fagetum, přecházejí do květnatých
bučin asociace Dentario-Fagetum (druhově chudší typy). Rozloha lokality je 626,5 ha.
Předměty ochrany
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*
-

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 23 – Manušické rybníky (CZ0513244)
Soustava šesti rybníků na potoce Šporka u České Lípy. Mělké rybníky jsou obklopeny částečně
lesem, rákosinami, porosty vrb, resp. vlhkými podmáčenými loukami. Jedna z několika lokalit
kuňky ohnivé v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 16,38 ha. Populace kuněk je odhadována
na 50 jedinců.
Předměty ochrany
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 24 – Poselský a Mariánský rybník (CZ0514669)
Původní EVL Mariánský rybník byla na základě NV č. 371/2009 Sb. rozšířena a přejmenována.
EVL je vymezena v nivě Robečského potoka s Poselským a Mariánským rybníkem a mokřadními
a rašelinnými biotopy jižně od města Doksy, v těsné blízkosti obce Obora, východně od silnice
Česká Lípa – Mladá Boleslav. Rozloha lokality je 79,68 ha.
108

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1016

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana´)

1042

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

EVL 26 – Podhájí – chalupa (CZ0513663)
Jedná se o roubenou chalupu (Podhájí), která se nachází ve vzdálenosti 400 m od vchodu
do jeskyně Sklepy pod Troskami (asi 1 km JV od zříceniny hradu Trosky). Letní kolonie vrápence
malého využívá oba výše uvedené prostory v závislosti na vývoji počasí. Chalupa v Podhájí
se nachází na louce se zahradami obklopené lesem. Rozloha lokality je 0,02 ha.
Předměty ochrany
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

EVL 27 – Podtrosecká údolí (CZ0514113)
Jedná se o soustavu kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky
a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město s komplexem mokřadních luk v údolní nivě.
V území je jedna z deseti lokalit hlízovce Loeselova na území ČR, jediná lokalita v Českém ráji.
Vláskatec tajemný se vyskytuje na větším počtu „podlokalit“ jak v prostoru samotných
Podtroseckých údolí, tak ve skalním městě Hruboskalsko. V EVL je známa 1 ze 3 navrhovaných
lokalit srpnatky fermežové v Libereckém kraji.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy:
1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1149

Sekavec písečný (Cobitis taenia)

1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

1903

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

1421

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 28 – Prácheň – Zicht (CZ0513249)
Jedná se o mokřad na severním okraji obce Prácheň, 1 km od Kamenického Šenova. Od roku
1985 je zde sledován stabilní výskyt čolka velkého. Rozloha lokality je 2,08 ha.
Předměty ochrany
1166

Čolek velký (Triturus cristatus)
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EVL 29 – Průlom Jizery u Rakous (CZ0510191)
Území mezi Turnovem a Malou Skálou na obou březích podél toku Jizery. Jedná se o komplex
údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů a teplomilných trávníků. Jsou přítomna pískovcová
skalní města na plošinách a hluboce zaříznutá říční údolí s prudkými svahy. Vodní tok vytváří
u Rakous mohutný meandr. Rozloha lokality je 1062,15 ha.
Předměty ochrany
8210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná
naleziště vstavačovitých )
Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

6210

9150

Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 30 – Quarré (CZ0510403)
Lokalita Quarré zahrnuje rašelinnou louku s rašelinnou smrčinou. Vrchoviště je situováno
na vrcholové plošině izolovaného kopce. Jedná se o relativně velké přirozené bezlesí s mozaikou
zachovalých vrchovištních společenstev, včetně vegetace šlenků svazu Leuko-Scheuchzerion.
Rozloha lokality je 2,39 ha.
Předměty ochrany
7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 31 – Rašeliniště Jizerky (CZ0510402)
Jádrové území EVL se rozkládá severozápadně od osady Jizerka v plochém údolí mezi Vlašským
a Středním jizerským hřebenem v nadmořské výšce cca 860-940 m. Rašeliniště Jizerky zahrnuje
rozsáhlý komplex rašelinných luk, porostů kleče a smrkových lesů v povodí říčky Jizerky. Území
představuje kombinaci rašelinných bezlesí, klečových a smrkových porostů s lučními ekosystémy
a rozptýlenou zástavbou v osadě Jizerka. Rozloha lokality je 263,53 ha.
Předměty ochrany
7110*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Aktivní vrchoviště

7410

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0 *

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 32 – Rašeliniště Jizery (CZ0510415)
Rašeliniště Jizery se nachází v pánevní poloze na pravém břehu horního toku řeky Jizery.
Zachovaly se zde původní populace rašelinné smrčiny a podmáčené smrčiny. Přirozená bezlesí
představují rašelinná společenstva. Meandrující tok Jizery s mohutnými štěrkovými náplavy je
rovněž unikátní a dodnes velmi aktivní. Rozloha lokality je 396,80 ha.
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Předměty ochrany
7110*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0*

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

6230*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 33 – Rokytka (CZ0513251)
EVL představuje Rokytka (Údolský potok) od soutoku s Lužickou Nisou ke Kryštofovu údolí,
cca 5 km západně od Liberce. Jedná se o malý vodní tok pstruhového pásma, v němž převládají
úseky s hrubým štěrkovým substrátem a úseky písčitoštěrkového dna. Významná lokalita vranky
obecné.
Předměty ochrany
1163

Vranka obecná (Cottus gobio)

EVL 34 – Roverské skály (CZ0512100)
Jedná se o rozsáhlý lesní komplex v severní části CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
V pískovcových skalách se nacházejí četné mikrolokality vláskatce tajemného, který zde vytváří
vitální a rozsáhlé kolonie.
Rozloha lokality je 1 688,58 ha.
Předměty ochrany
1421 Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

EVL 35 – Skalice u České Lípy (CZ0513665)
Pískovcový lom na východním okraji obce Skalice u České Lípy. Lokalita navazuje
na urbanizované území. Jedná se o vytěžené podzemní prostory. Okolní prostředí tvoří borové
monokultury. Jedná se o významné zimoviště a sociální místo pro druh netopýra velkého, druhé
nejpočetnější zimoviště tohoto druhu na uzemí Libereckého kraje. Rozloha lokality je 0,04 ha.
Předměty ochrany
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

EVL 36 – Slatinné vrchy (CZ0513255)
Slatinné vrchy (430 m n.m.) se nacházejí cca 4 km sv. od Doks a cca 2 km s. od Velkého a Malého
Bezdězu. Jedná se o jednu z mála lokalit tesaříka alpského v ČR. Rozloha lokality je 138,46 ha.
Předměty ochrany
1421*

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 37 – Smědá (CZ0510402)
Meandry řeky Smědé v úseku Frýdlant – státní hranice. Přirozený tok s vyvíjejícími se meandry
a mrtvými rameny, s mozaikou přirozených lesních, nivních, mokřadních a vodních společenstev
(nadmořská výška 220 – 250 m). Řeka má proměnlivou šířku toku od 4 do 12 m i proměnlivou
hloubku od mělčin po hluboké tůně. Protéká loukami s břehovými porosty vrb, místy lesy. Niva řeky
bývá 1-2x do roka zaplavovaná. Rozloha lokality je 143,16 ha.
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Předměty ochrany
1037 Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
1096 Mihule potoční (Lamperta planery)
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)

EVL 38 – Smědava (CZ0510408)
EVL představuje prameniště jižně od Smědavy, na rozvodí Hnědé Smědé a Černé Desné.
Nadmořská výška lokality činí přibližně 850-900 m. Chráněny jsou relativně zachovalé přírodní
biotopy v okolí silnice Bílý Potok-Souš obklopené komplexy mladých lesů a imisních holin. Jedná
se o zrašelinělé úžlabiny s přechodem horských bučin do klimaxových smrčin. Plocha je 41,24 ha.
Předměty ochrany
7110*

Aktivní vrchoviště

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0 *

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 39 – Stružnické rybníky (CZ0513257)
Soustava čtyř rybníků asi 1 km sv. od obce Stružnice, 4 km od Č. Lípy – jedna z mála lokalit kuňky
ohnivé v Libereckém kraji. Rozloha lokality je 17,51 ha.
Předměty ochrany
1188

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL 40 – Ronov – Vlhošť (CZ0513258)
Jedná se o původní lokalitu Stvolínky – Kravaře (CZ513258), která byla rozšířena a přejmenována.
Lokalita se nachází v nivě Bobřího potoka. Území mezi Stvolínkami a Kravařemi tvoří mělké údolí
s širokou nivou potoka s pestrou mozaikou převážně lučních porostů, od intenzivně sečených luk
po rákosiny. Typický je mozaikovitý výskyt olšin, popř. liniových lemů vodotečí a kanálů.
Významnou část lokality představují svahy Ronova a Vlhoště. Rozloha lokality je 747,36 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél
velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

9180*

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1061

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

1059

Modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

1014

Vrkoč útlý (Vertigo angustior)
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EVL 41 – Suchý vrch – Naděje (CZ0514041)
Jedná se o zalesněné území v centrální části Lužických hor mezi obcemi Rousínov a TrávníkNaděje. Bohatá podrostová květena na Milštejně má zřetelně reliktní charakter. Cenné jsou
i porosty pionýrských dřevin na sutích Suchého vrchu. Jedna z mála známých a dobře
zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu Myotis bechsteinii na uzemí ČR s dostatečnou
plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s dostatkem doupných stromu pro letní i zimní
úkryt umožňující existenci stabilní populace. Významným prvkem na lokalitě je pseudokrasová
jeskyně sloužící jako sociální místo. Rozloha lokality je 187,75 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně přístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Evropsky významné druhy:
1323

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii )

1308

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

EVL 42 – Svitavka (CZ0513509)
Drobný vodní tok v úseku mezi obcí Lindava a státní hranicí východně od Nového Boru. Úsek
malého vodního toku protékající převážně menšími obcemi. Vedle proudných částí se zde
vyskytuje i dostatek jemných bahnitopísčitých náplavů. Úsek Svitavky od Lindavy po státní hranici
představuje lokalitu velmi početné populace mihule potoční vysokého regionálního významu.
Rozloha lokality je 10,11 ha.
Předměty ochrany
1096

Mihule potoční (Lampetra planeri )

EVL 43 Vápenice – Basa (CZ0513261)
Jedná se o jižní a jihovýchodní svahy Ještědského hřbetu. Na lokalitě je mnoho menších
vápencových lomů se vstupy do krasových jeskyní. Vyskytují se zde krasové jeskyně a opuštěné
vápencové lomy sloužící jako sociální místo pro netopýry (zejména druhu Myotis bechsteinii). Dále
se zde nachází mozaika suťových lesů s květnatou bučinou, kde druh Myotis bechsteinii nachází
úkryt pro letní kolonie a přirozená loviště. Rozloha lokality je 137,56 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
6230*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)

6520

Horské sečené louky

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Evropsky významné druhy:
1308

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

1323

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

hvězdička označuje prioritní druh
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EVL 44 – Velký a Malý Bezděz (CZ0514243)
Velký a Malý Bezděz tvoří výraznou krajinnou dominantu nad obcí Bezděz, cca 8 km východně
od Doks. Dva znělcové vrcholy o výšce 603 m n.m. (Velký Bezděz) a 578 m n.m. (Malý Bezděz)
s význačnou přirozenou nelesní vegetací a se smíšeným listnatým lesem na sutích. V bukových
doubravách a dubových bučinách nalezneme zajímavou květenu, jsou však především
biotopem,ve kterém žije a rozmnožuje se vzácný tesařík alpský. Rozloha lokality je 70,34 ha.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Evropsky významné druhy:
1323

Netopýr velkouchý ((Myotis bechsteini)

1421*

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 45 – Zahrádky (CZ0513508)
Zámecký park na okraji obce Zahrádky u České Lípy a navazující lipové aleje. Zámecký park
anglického typu s kombinací porostu původních teplomilných doubrav a pravidelně sečených
lučních ploch. Původní solitérní dřeviny jsou doplněny výsadbou exotů. Na park navazují lipové
aleje. Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu.
Předměty ochrany
1084*

Páchník hnědý (Osmoderma emerita)

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 46 – Západní jeskyně (CZ0514667)
Vchod do jeskyně se nachází ve stěně vápencového lomu na západním svahu Vápenného vrchu.
Lokalitou je krasová jeskyně, v okolí vchodu je vápencový lom se štěrbinovou vegetací
vápnomilných skal. Lokalita je významným zimovištěm a sociálním místem netopýrů, zejména
druhu Rhinolophus hipposideros. Jedná se o nejseverněji položené zimoviště dlouhodobě stabilní
populace tohoto druhu. Zjištěny byly také následující druhy: Myotis myotis, Myotis daubentonii,
Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Myotis brandtii, Myotis emarginatus, Eptesicus nilssonii,
Eptesicus serotinus a Plecotus auritus.
Předměty ochrany
Evropská stanoviště:
8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy:
1303

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros )

EVL 47 – Zdislava – kostel (CZ0513668)
Půda kostela v obci Zdislava, 2 km z. od Liberce. Středně velká letní kolonie netopýra velkého.
Předměty ochrany
1324

Netopýr velký (Myotis myotis)

hvězdička označuje prioritní druh
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EVL 48 – Binov – Bobří soutěska (CZ0510441)
Čedičový vrch Binov se nachází 1 km jihovýchodně od obce Loučky u Verneřic na západním okraji
Libereckého kraje. Součástí EVL je i údolí Bobřího potoka. Významnou část EVL představují lesy.
Převládají suťové lesy, dále dubohabřiny, květnaté a acidofilní bučiny. V údolí Bobřího se jedná
o jasano-olšové luhy. Z nelesních biotopů jsou významná společenstva skal a sutí skalní vegetace
s kostřavou sivou atd. Při okrajích lokality se uplatňují louky s převahou ovsíkových luk.
Na podmáčených a vlhkých místech se objevují tužebníková lada a pcháčové louky.
Předměty ochrany
6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180*

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91I0*

Eurosibiřské stepní doubravy

hvězdička označuje prioritní druh

EVL 49 – Červený rybník (CZ0515001)
Jedná se o podmáčený okraj rybníku severně od České Lípy u osady Pihel, nedaleko stávající
silnice I/9. EVL představují mokřadní olšiny, rašelinné březiny a vlhké louky, které navazují
na oligotrofní rybník s litorálními porosty. Předmětem ochrany EVL je srpnatka fermežová.
Předměty ochrany
1393

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)

EVL 50 – Jizerské smrčiny (CZ0510412)
EVL zahrnuje centrální část náhorní plošiny Jizerských hor s vrcholy Jizerou a Černou horou
v nadmořské výšce okolo 1000 m (Jizera 1022 m n.m.). Jedná se o lesnaté území s třtinovými
a podmáčenými a rašelinnými smrčinami. Méně zastoupeny jsou horské papratkové smrčiny.
Významný podíl (4 %) představují v EVL rašelinná společenstva jako jsou otevřená vrchoviště,
přechodová rašeliniště, vrchovištní šlenky. Na balvanitých a skalnatých substrátech se vyskytuje
brusnicová vegetace skal a drolin a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.
Evropská stanoviště:
4030

Evropská suchá vřesoviště

7110*

Aktivní vrchoviště

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL 51 – Ralsko (CZ0510028)
Ralsko je nejvýraznějším vrchem poměrně rozsáhlého území Ralské pahorkatiny. Hlavní hodnotu
představují na jedné straně kvalitní lesní ekosystémy zachovalé na velké ploše, na straně druhé
primární bezlesí skalních výchozů (neovulkanitů i pískovců). Jedná se o neovulkanický vrch Ralsko
2 km severovýchodně od Mimoně, dosahující výšky 696 m n.m. Rozloha EVL je 143,7 ha. V EVL
výrazně převažují lesní biotopy. Z chráněných stanovišť jsou nejrozšířenější květnaté bučiny,
a acidofilní bučiny. V exponovaných polohách vrcholového kuželu a s přesahy níže do východního
svahu jsou rozšířeny suťové lesy asociace Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum.
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V bylinném patře se poměrně hojně vyskytují česnek medvědí (Allium ursinum), árón plamatý
(Arum maculatum), dymnivka plná (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), lilie
zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
Předměty ochrany
9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

hvězdička označuje prioritní stanoviště

Ptačí oblasti
PO1 – Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
Dominantami navržené ptačí oblasti jsou rybníky Novozámecký, Břehyně a Heřmanický. Všechny
se vyznačují rozsáhlými litorálními porosty a společně hostí nejpočetnější českou populaci jeřába
popelavého (Grus grus). Z dalších významných druhů zde hnízdí slavík modráček (Luscinia
svecica), bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus aeruginosus), sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Na rybníky z hnízdišť v okolních
v lesích zaletuje orel mořský (Haliaeetus albicilla). Ve východní části území se vyskytují rozsáhlé
borové lesy na písčitém podkladě, které dávají prostor početným populacím lelka lesního
(Caprimulgus europaeus) a skřivana lesního (Lullula arborea).
Předměty ochrany
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica)

PO2 – Jizerské hory
Navržená oblast zahrnuje náhorní plošinu a severní svahy Jizerských hor. Odlesněním vrcholové
partie Jizerských hor byly vytvořeny vhodné podmínky pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jehož
populace začátkem devadesátých let vrostla. Rovněž došlo k rozšíření a postupnému zvyšování
stavů lindušky luční (Anthus pratensis), čečetky zimní (Carduelis flammea), hýla rudého
(Carpodacus erythrinus) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Na odlesněných pláních
vrcholové části oblasti dochází k periodickým gradacím populací hraboše mokřadního (Microtus
agrestis), které vytvářejí potravní nabídku pro sýce rousného (Aegolius funereus). Na rašelinnných
loukách, které jsou tradičními tokaništi tetřívků, ojediněle hnízdí bekasiny otavní (Gallinago
gallinago), na polské straně v oblasti Rašeliniště Jizery bylo opakovaně zaznamenáno hnízdění
jeřába popelavého (Grus grus). Odlišný charakter má severní část navrženého území. Ve starých
bukových porostech vzácně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), lejsek malý (Ficedula parva)
a včelojed lesní (Pernis apivorus). K dalším pravidelně hnízdícím druhům patří holub doupňák
(Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), sýc rousný
(Aegolius funereus), v posledních letech i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).
Předměty ochrany
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
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PO3 – Krkonoše
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 kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček tundrový (Luscinia
svecica svecica) – izolovaná populace 25-30 párů – a pěvuška podhorní (Prunella collaris),
z dalších druhů linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším
významným územím je mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří
na jihovýchodě území. Zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus),
tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc
rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk
obecný (Lanius collurio).
Předměty ochrany
Chřástal polní (Crex crex)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Biosférické rezervace
Biosférické rezervace (dále jen BR) jsou vyhlašovány organizací OSN pro ochranu genofondu,
vědecký výzkum sledující využívání a zneužívání přírodních zdrojů, výměna informací
v mezinárodním měřítku a výchova odborníků i veřejnosti pro cíle ochrany přírody. Jedinou
biosférickou rezervací UNESCO na území LK je biosférická rezervace Krkonoše, která zabírá celé
území KRNAP včetně OP. Území každé BR se dělí do 3 zón – jádrové, nárazníkové a přechodové.
Ochrana území formou BR neomezuje činnost člověka žádnými dalšími předpisy, opírá se jen
o národní legislativu.
Mokřady evidované v rámci ramsarské úmluvy
Ramsarská úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad
mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím
a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se přijetím úmluvy také
zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu.
Ochrana lokalit je v ČR zajištěna formou národního parku, CHKO nebo národních přírodních
rezervací. Na území LK jsou vyhlášeny 4 lokality.

Horní Jizera (3CZ013)

Krkonošská rašeliniště (3CZ007)

Novozámecký a Břehyňský rybník (3CZ003)

Mokřady Pšovky a Liběchovky (3CZ010)
Biogenetické rezervace
V LK se nachází pouze jedna lokalita Břehyně – Pecopala, která má identické vymezení jako
stejnojmenná národní přírodní rezervace.
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Jevy památkové ochrany
Registrované památkové jevy
Významné památkové jevy jsou uvedeny na výkresu C. Územně analytické podklady Libereckého
kraje (2017) uvádějí zejména následující památkově chráněné jevy:
Vesnické památkové rezervace (VPR)
VPR jsou vymezeny v následujících 7 obcích (8 VPR): Benecko (Horní Štěpanice), Doksy (Žďár),
Dubá (Lhota), Kořenov (– Jizerka), Kravaře (Janovice, Rané), Lomnice n. P. (– Karlov) a Železný
Brod (– Trávníky). V Libereckém kraji se nenachází žádné rezervace městského typu, ani
archeologické památkové rezervace.
Městské památkové zóny (MPZ)
MPZ jsou vymezeny v obcích (15 MPZ): Česká Lípa, Český Dub, Dubá, Frýdlant v Č., Hodkovice
n. M., Hrádek n. N., Jablonec n. N., Jablonné v Podj., Jilemnice, Kamenický Šenov, Liberec,
Lomnice n. P., Nový Bor, Turnov, Zákupy, Železný Brod.
Vesnické památkové zóny (VPZ)
VPZ jsou vymezeny v následujících obcích (10 VPZ): Blatce (Tubož), Doksy (Kruh, Vojetín), Dubá
(Bukovec), Jestřebí (Pavlovice), Kravaře, Kryštofovo Údolí, Sloup v Č., Syřenov (Újezdec),
Velenice.
Krajinné památkové zóny (KPZ)
Na území LK se nachází 2 KPZ, a to Lembersko a Zahrádecko.
Nemovité národní kulturní památky (NKP)
Dle NPÚ se na území LK nachází 13 NKP. Jedná se o brusírnu Harrachovské sklárny se strojním
vybavením, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, horský hotel a televizní vysílač Ještěd
u Liberce, hrad Grabštejn, Janatův mlýn v Buřanech, kostel sv. Vavřince a Zdislavy
v Jablonném v P., zámek Frýdlant, zámek Hrubý Rohozec, zámek Lemberk, zámek Sychrov,
zámek Zákupy a hospodářský dvůr zámku v Zákupech, zřícenina hradu Bezděz, zřícenina hradu
Trosky.
Od počátku roku 2018 se rozšířil seznam o poutní chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích
a areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.
V současné době má KÚ LK OÚPSŘ zpracováno v ÚAP na území Libereckého kraje
2 220 nemovitých kulturních památek.
Památky UNESCO)
Na území LK se nevyskytují.
Neregistrované památky
Na území LK se nachází kromě kulturních památek zapsaných do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a památkově chráněných území řada dalších památkově historických objektů, které
významnou měrou dotvářejí celkový charakter krajiny. Tyto objekty a jejich soubory jsou důležité
pro zachování kulturních, urbanistických a architektonických hodnot krajiny. Pro zachování kulturní
hodnoty území je nutné zajistit i jejich ochranu.
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Lokality se zvýšeným výskytem památkově hodnotných historických staveb a jejich souborů nebo
lokality charakteristické svou jedinečností je v rámci územně plánovací činnosti vhodné zařadit
mezi historicky cenné oblasti s významnými kulturními hodnotami. Jedná se především o lokality
bohaté lidovou architekturou a lokality s industriálními stavbami, budovanými od druhé poloviny 18.
století do první poloviny 20. století, které jsou specifikem LK.
Regiony lidové architektury
Lokality lidové i industriální architektury lze dle převažujícího typu objektů zařadit
do několika skupin. Vzhledem k prolínání typů staveb v jednotlivých oblastech odpovídají názvy
jednotlivých skupin převažujícímu typu staveb.
V severních Čechách se dodnes dochoval zřejmě největší počet starších dřevěných domů.
Zastoupeny jsou roubené, poloroubené, hrázděné objekty, domy přízemní i polopatrové. Kromě
nejméně úrodných a nejvýše položených oblastí (Krkonoše, Jizerské hory) a jejich podhůří převládl
dům patrový. Typické a jedinečné pro severní Čechy je setkání tří stavebních technologií v jednom
objektu – roubená světnice s podstávkou, zděná zadní hospodářská část přízemí a hrázděné
patro.
Obecně bylo pro stavby lidové architektury charakteristické využívání materiálu, který se
vyskytoval v okolí – kámen, dřevo. Stavby měly jednoduché hmoty a byly pečlivě umisťovány
v terénu. Byl brán ohled na klimatické podmínky, využívání stavby (např. podkroví v horských
oblastech bylo přístupné přímo z terénu), využívání a přístup k zemědělské půdě. Stavby byly
v souladu se svým okolím.

Regiony lidové architektury
Zdroj: GIS ÚP LK, Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová, 2009)

Historicky významné stavby a soubory
Specifikem LK je ojedinělý systém horských turistických rozhleden zbudovaný v Jizerských horách
a Krkonoších. V Jizerských a Lužických horách je také soubor původních řadových hraničních
objektů tzv. řopíků jako pozůstatek hraničního opevnění.
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V Jizerských horách je jedinečný systém horských přehrad (Bedřichov, Fojtka, Harcov, Josefův
Důl, Mšeno, Mlýnice, Souš). Unikátem jsou i některé dopravní stavby jako např. trať v úseku
Liberec – Křižany na železniční trati Liberec – Česká Lípa; největší železniční viadukt (technická
památka) a železniční trať s řadou tunelů podél řeky Jizery na trati Turnov – Semily a tzv. zubačka,
ozubená železniční dráha z Tanvaldu do Kořenova. V roce 2016 byla prohlášena kulturní
památkou železniční stanice v Martinicích v Krkonoších.
Veškeré drobné i významné sakrální stavby zvyšují duchovní hodnotu krajiny a přispívají k její
rázovitosti a jedinečnosti. Jsou jimi např. křížky, křížové cesty, boží muka, kapličky, kostely,
baziliky, kláštery apod.
Vybrané historicky významné sakrální stavby LK
Historicky významné
stavby
Kostel nanebevzetí
Panny Marie
Bazilika sv. Vavřince
a sv. Zdislavy
Kostel Panny Marie
Kostel sv. Josefa

Lokalita

Charakteristika

Jizerské hory – Hejnice
Lužické hory – v Jablonném
v P.
České středohoří – Horní
Police
Krásná – Černostudniční
hřeben

bazilika s klášterem a mezinárodním centrem
duchovní obnovy
areál kostela sv. Vavřince
s katakombami a ostatky sv. Zdislavy
areál kostela s ambity obdobného charakteru
Svaté hory – Mariánské poutní místo
areál kostela a fary a Kittlův dům

Zdroj: ÚAP LK 2017, podklady KÚ LK OKPPCR

Historicky cenné zámecké parky a zahrady
Na území LK se nachází poměrně velké množství historických parků a zahrad. Žádné však nejsou
zapsány jako samostatná kulturní památka a jsou zapsány v rámci areálů jiných nemovitých
kulturních památek. Nejcennějšími parky se zahradami jsou např. zahrady zámků Sychrov, Hrubý
Rohozec nebo Zákupy. Cenné zahradní a parkové areály se ale dochovaly i u jiných zámků nebo
velkolepých vil.
Specifické památkové objekty kraje
Významnou kulturní hodnotu území představují i další specifické objekty. Jedná se o jedinečný
historický unikát celoevropského významu, a to bydlení na pískovcích – stavby vybudované
na skalních útvarech především v oblasti Kokořínska a Českého ráje.
Významná stavební dominanta
Charakter území a krajinný ráz je utvářen i významnými stavebními dominantami podtrhujícími tvář
krajiny. Nejvýznamnější stavební dominantou LK je horský hotel a televizní vysílač Ještěd.
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Území s archeologickými nálezy
Dle zákona je třeba celé území ČR považovat za území s archeologickými nálezy. V praxi se však
používá členění území do 4 kategorií tzv. území s archeologickými nálezy I. – IV. stupně (ÚAN):
 ÚAN I. – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů;
 ÚAN II. – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
51 – 100%;
 ÚAN III. – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů
a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno
nebo jinak využito člověkem; 0 – 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
 ÚAN IV. – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá
vytěžená území (lomy, cihelny, pískovny apod.)
Mezi archeologicky nejcennější oblasti LK patří území mezi obcemi Rokytnice n. J., Benecko,
Jilemnice, Lomnice n.P. a Semily. Dále pak menší území v oblasti Českého ráje a Kokořínska (v
obou případech přibližně odpovídá území chráněných krajinných oblastí), část dolního toku Jizery
(přibližně v úseku Turnov – Svijany) a okolí Českého Dubu a dalších center historického osídlení.

Údaje o předpokládaném vývoji životního prostředí, pokud by nebyla AZÚR
uplatněna
Pokud by nebyla AZÚR uplatněna, nedošlo by k ovlivnění životního prostředí, jak se v důsledku
AZÚR předpokládá a jak je uvedeno zejména v kapitole A.6. Z negativních vlivů jsou to zejména
zábory půdy. K záborům půdy dojde v důsledku realizace záměrů v konkrétních koridorech.
Se zábory je ovšem třeba počítat i v případě některých záměrů, které na úrovni ZÚR konkrétní
územní průmět nemají, ale AZÚR je předpokládá, a které budou územně specifikovány
až na úrovni územních plánů. Rozsah takových záborů nelze na úrovni ZÚR specifikovat, ale lze
předpokládat, že může být celkově vyšší než zábor aktuálně navrhovaných koridorů. Podobně
v případě nerealizace (A)ZÚR by nedošlo k předpokládaným záborům lesa, negativnímu ovlivnění
přírodního prostředí některými typy rozvojových aktivit apod. Oproti ZÚR se ale rozsah rozvojových
aktivit příliš nemění, spíše se v některých případech mění kritéria a podmínky za jakých se
rozvojové aktivity mají uplatňovat.
V případě neuplatnění upraveného koridoru D05B/2 by hrozilo významné negativní ovlivnění ptačí
oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, které se následně prokázalo na úrovni ÚP
Zahrádky. Úpravou koridoru silnice I/9 u Borku je možné významný negativní vliv na úrovni ZÚR
vyloučit.
Zároveň ovšem dochází v průběhu let ke zlepšování emisních parametrů vozidel, které nárůst
celkových emisí z dopravy snižují. Podobné je to i případě hluku. AZÚR nezdůvodňuje dopravní
stavby změnami intenzit dopravy, takže tento vliv nelze na úrovni ZÚR specifikovat ani konkrétně
doložit.
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A.4.

CHARAKTERISTIKY ŽP V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
AZÚR VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Úplná charakteristika jevů životního prostředí je uvedena v kapitole A.3. V této kapitole je uveden
přehled potenciálně ovlivněných jevů bez podrobnějších charakteristik, které jsou uvedeny právě
v předcházející kapitole. Potenciální ovlivnění území LK nelze v této fázi s dostatečnou jistotou
územně specifikovat, protože řada zásad nemá konkrétní územní specifikaci. Proto jsou uváděny
charakteristiky pro celé řešené území.
Uplatňováním AZÚR by mohlo být ovlivněny zejména tyto složky životního prostředí:
•

zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000 (viz výkresy A a B)

•

ÚSES (viz výkres E)

•

zemědělský půdní fond (výkres D)

•

pozemky určené k plnění funkce lesa (výkres D)

•

horninové prostředí, příp. geomorfologie (schémata v kapitole A.3)

•

kvalita ovzduší (schémata v kapitole A.3)

•

kulturní dědictví a hmotný majetek (viz kapitola A.3 a výkres C)

•

krajinný ráz – přírodní parky (viz kapitola A.3)

•

vody (viz kapitola A.3).

Negativní kumulativní vliv zásad AZÚR nelze vyloučit u vlivů na přírodní prostředí, záborů půdy
a lesa, u zvyšování povrchového odtoku. Obecně se mohou rozvojem kraje zvyšovat emise
znečišťujících látek do ovzduší a např. hluk. V případě kvality ovzduší je významným prvkem
AZÚR budování obchvatů sídel, což by mělo zlepšovat lokálně neuspokojivý stav koncentrací
některých škodlivých látek, zejména polétavého prachu a benzo(a)pyrenu. Podobně vlivem
obchvatů se bude snižovat hluková zátěž z dopravy v obydlených územích.
Půdy (ZPF, PUPFL)
Půdy
Lesní a zemědělská půda na území kraje je znázorněna na výkresu D. Půdy jsou rozčleněny
dle tříd ochrany a lesy dle způsobu využití (hospodářské, ochranné, zvláštního určení).
Celková výměra kraje je 316 343 ha. Zemědělská půda zaujímá 44,1 % rozlohy kraje.
Zastoupení tříd ochrany podle BPEJ v LK za rok 2015
Třída ochrany ZPF
Výměra [ha]
Podíl v %

I.

II.

III.

IV.

V.

24 838

31 235

36 940

30 736

50 453

14,3

17,9

21,2

17,6

29,0

Kontaminace půdy
V LK se projevují vyšší hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách v oblasti Jizerských hor.
Příčinou je zřejmě větší objem atmosférické depozice ve vyšších polohách a změny v pH srážek.
Specifické znečištění těžkými kovy As, Cd a Pb je především v okolí sklářských závodů
společnosti Ornela, a.s. v Desné (katastrální území Polubný a Příchovice) a Lučany n. N. – závod
Horní a Dolní Huť. Po instalaci filtrů sklářských pecí je však vykazováno podstatné snížení emisí
znečišťujících látek. Znečištění těmito látkami je znatelné i v kontaminaci půd, kdy hodnoty Cd
dosahují 76 – 100 % maximální přípustné hodnoty obsahu Cd, As 26 – 75 % limitní hodnoty
v oblasti Desné a do 25 % limitní hodnoty v Lučanech, pro olovo 51 – 100 % přípustné hodnoty,
schéma viz kapitola A.3.
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Lesy
Lesy v LK zaujímají téměř 141 007 ha území, což je 44,5 % rozlohy LK. Značná část lesů má však
narušenou druhovou i věkovou strukturu porostu. Tento jev je patrný zejména v kulturních
hospodářských lesích, kde vysoký podíl stanoviště tvoří nepůvodní druhy.
Zastoupení kategorií lesa v LK
Kategorie lesa
Lesy hospodářské
Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení
Celkem

Podíl z celkové výměry PUPFL [%]
62
6
32
100

Podíl z celkové výměry LK [%]
28
3
14
45

Zdroj: vypočet z databáze ÚAP LK export 6/2019, z dat ÚHÚL

Ovzduší
V této kapitole se uvádějí informace z Rozptylové studie Libereckého kraje, kterou zpracovala
společnost ATEM, 2017. Rozptylová studie Libereckého kraje byla zpracována jako aktualizace
modelového hodnocení kvality ovzduší na území kraje z pohledu čtyř nejvýznamnějších
znečišťujících látek – oxidu dusičitého, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Rozptylová studie navazuje na modelová hodnocení emisní a imisní situace v kraji v roce 2012
a koncepční dokument Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05 (MŽP,
2016). V rámci aktualizované Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 bylo provedeno kompletní
vyhodnocení produkce emisí u všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší (stacionární zdroje,
mobilní zdroje, plošné zdroje, sekundární aerosoly) z dat za roky 2015 a 2016. Pro celé území
kraje byly provedeny výpočty imisní situace. Imisní hodnoty byly vypočteny v síti 18 697
referenčních bodů, vypočteny byly základní imisní hodnoty (průměrné roční a maximální hodinové
hodnoty) a další imisní charakteristiky.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že z hlediska znečištění oxidem dusičitým je imisně
nejvýznamnějším zdrojem doprava a některé stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace NO2 je na celém území kraje splněn. Zdroji suspendovaných
částic jsou plošné zdroje (domácí topeniště), doprava a ze stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší je nejvýznamnějším zdrojem je štěrkovna Košťálov. V žádné lokalitě nebylo vypočteno
překračování imisního limitu.
Hlavním zdrojem benzo(a)pyrenu (tj. zástupce polyaromatických uhlovodíků, karcinogen vázaný
na polétavý prach v ovzduší) je nedokonalé spalování organických paliv (zejména v domácích
topeništích). Imisní limit je v Libereckém kraji překračován prakticky plošně na území větších obcí
a měst, kde převládá vytápění pevnými palivy. Nejvyšší zatížení Rozptylová studie Libereckého
kraje 2017 identifikuje v Českém Dubu, Frýdlantu, Kamenickém Šenově, Mimoni a v Novém Městě
pod Smrkem. Nadlimitní koncentrace lze očekávat i v dalších obcích a městech.
Celkově lze shrnout, že kvalita ovzduší v Libereckém kraji se dlouhodobě zlepšuje. K překračování
ročního imisního limitu dochází podle Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 pouze v případě
benzo(a)pyrenu. Zatížení touto znečišťující látkou lze snižovat zejména přechodem na emisně
příznivější paliva v domácích topeništích a dále opatřeními omezujícími výskyt polétavého prachu
v ovzduší.
Závěry Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 potvrzují i data ČHMÚ o oblastech znečištění
kvality ovzduší. Data klouzavých průměrů sledovaných látek za období 2013 – 2017 jsou
vizualizována na obrázcích uvedených v kapitole A.3. Roční průměr je překročen u
benzo(a)pyrenu. Překročení je významnější v Turnově, Liberci a Mimoni. K mírnému překročení
dochází lokálně v oblasti Tanvaldu a Desné v Jizerských horách u kadmia v důsledku sklářské
výroby. Z dalších škodlivých látek v ovzduší se nejvíce blíží nejvyšším přípustným koncentracím
koncentrace polétavého prachu frakcí PM10 a PM2,5.
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Geologie a geomorfologie
Potenciální ovlivnění nelze vyloučit v případě CHLÚ Ploužnice pod Ralskem (IČ 7247309000),
konkrétně koridorem D52F. Druh suroviny není pro toto ložisko specifikován.
Hydrologie
Různými způsoby využití území mohou být ovlivněny vodní toky a vodní nádrže. Potenciální
ovlivnění nelze vyloučit pro CHOPAV.
Vodní toky povodí Odry
Bílá Nisa (2-04-07-006)
Bulovský potok ( 2-04-10-024)
Černá Nisa (2-04-07-016)
Jeřice (2-04-07-024)
Jindřichovický potok (2-04-06-004)
Lomnice (2-04-10-016)
Lužická Nisa (2-04-07-001)
Řasnice (2-04-10-020)
Smědá (2-04-10-001)

Plocha povodí (km ) Délka toku (km)
22,2
9
40,1
13,2
27
14,2
77,8
19,4
31,1
11,5
36,2
16,1
375,3
55,1
32,3
16,3
273,8
45,9

2

Průtok (m .s )
--0,37 u ústí
0,57 u ústí
1,03 u ústí
0,29 u státní hranice
0,58 u ústí
5,40 u státní hranice
0,30 u ústí
3,61 u státní hranice

3
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2

Průtok u ústí (m .s )
0,71
0,41
0,5
0,46
23,9
2,14
4,65
2,65
0,89
0,79
1,82
1,82
1,74
1,1
8,6
1,65
1,16
0,61
0,35
0,46
0,5

Zdroj: ÚAP LK

Vodní toky povodí Labe
Bobří potok (1-14-03-070)
Dobranovský potok (1-14-03-051)
Ještědka (1-05-02-041)
Ještědský potok (1-14-03-003)
Jizera (1-05-01-001)
Jizerka (1-05-01-020)
Kamenice (1-05-01-058)
Kamenice (1-14-05-001)
Liběchovka (1-12-03-020)
Libuňka (1-05-02-010)
Mohelka (1-05-02-034)
Mumlava (1-05-01-006)
Oleška (1-05-01-035)
Panenský potok (1-14-03-015)
Ploučnice (1-14-03-001)
Robečský potok (1-14-03-063)
Svitavka (1-14-03-038))
Šporka (1-14-03-055)
Vošmenda (1-05-01-077)
Zábrdka (1-05-02-052)
Žehrovka (1-05-02-024)

Plocha povodí (km ) Délka toku (km)
126,9
28,1
52,9
17,2
43,6
11,7
48,9
18,4
2 193,4
163,9
85,8
21,5
218,6
36,2
217,2
35,6
157,2
24,1
100,6
19,9
176,7
43,2
51,1
12,2
171,1
34,2
133,2
28,8
1 193,9
106,2
288
27,2
132,5
37,4
70,1
21,4
25,8
12,3
71,3
23,9
95,9
23,8

Zdroj: ÚAP LK
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Charakteristiky nejvýznamnějších vodních nádrží LK
Název
Bedřichov
Břehyňský rybník
Fojtka

Vodní tok
Černá Nisa
Robečský potok
Fojtka

Vodní plocha (ha)
42,0
90,3
7,0

Hamerský rybník

Ploučnice

50,0

Harcov
Josefův Důl
Máchovo jezero
Mlýnice
Mšeno
Naděje
Novozámecký rybník
Souš
Stráž p. R. (Horka)

Harcovský potok
Kamenice
Robečský potok
Albrechtický potok
Mšenský potok
Hamerský potok
Robečský potok
Černá Desná
Ploučnice

14,0
138,1
284,0
5,2
39,8
1,2
128,3
85,9
73,0

Zdroj: ÚAP LK

Na území LK zasahují dvě menší chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod –
Jizerské hory a Krkonoše a jedna větší chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod –
Severočeská křída. Na území CHOPAV Jizerské hory jsou vodárenské nádrže Souš a Josefův
Důl, které zásobují pitnou vodou oblastní vodovod Liberec – Jablonec n. N. a pramení zde řeky
Jizera a Lužická Nisa.
Charakteristika CHOPAV v LK
název
Severočeská křída
Jizerské hory
Krkonoše

2

2

plocha celkem [km ]
3 702
371
368

plocha v LK [km ]
1 590
371
119

podíl plochy z LK [%]
50
12
4

Zdroj: ÚAP LK z dat VÚV TGM; Povodňový plán České republiky

Povrchové zdroje
Povrchové zdroje mají kolísavou jakost vody. Povrchové zdroje jsou významné zejména pro území
okresů Jablonec n. N. a Liberec. Jedná se o vodárenskou nádrž Josefův Důl (řeka Kamenice, ÚV
Bedřichov) a Souš (řeka Černá Desná, ÚV Souš). Přímý odběr z vodních toků je ve Frýdlantském
výběžku (řeky Bílá Desná, Řasnice a Smědá) a na severu Semilska (řeka Jizerka).
Podzemní zdroje
Podzemní zdroje jsou významné pro většinu obcí v LK, ale rozhodující jsou zejména v okresech
Česká Lípa a Semily. Podzemní zdroje na Českolipsku chrání CHOPAV Severočeská křída.
Na Liberecku jsou vodní zdroje zejména v jižní a jihozápadní části a jsou vázány na propustné
sedimenty Jizerského turonu. Na Semilsku se vyskytují podzemní zdroje celoplošně a jsou
významné pro zásobování většiny obcí. Jsou vázány na Jizerský turon v západní a jihozápadní
části okresu. Jižní a jihovýchodní část náleží do podkrkonošské pánve, kde jsou zdroje nižších
a středních vydatností. Severní část náleží krystaliniku Krkonoš a Jizerských hor, kde je četnější
výskyt zdrojů s poměrně nízkou vydatností. Menší zdrojové lokality jsou severozápadně a jižně
od Chrastavy a také ve Frýdlantském výběžku vázané na písky (jsou však mělké a náchylné
ke znečištění). Velkým problémem je ohrožení podzemních zdrojů v okolí Hrádku n. N., Chrastavy
a ve Frýdlantském výběžku těžbou v sousedním polském hnědouhelném dolu Turów.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Územním rozsahem významnější jsou pásma povrchových zdrojů na severu okresů Jablonec n. N.
a Liberec, dále podzemních zdrojů v okolí Turnova (okr. Semily a Liberec). Poměrně značný
rozsah mají i ochranná pásma podzemních zdrojů na území okresu Česká Lípa - zejména jižně
od České Lípy, v okolí Mimoně a podzemní i povrchové zdroje na severní hranici okresu.
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Prakticky celou východní část území zasahuje ochranné pásmo 3. stupně vodárenského odběru
Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad Labem – pásmo odpovídá hranici povodí
bývalého vodárenského toku Jizera., schéma viz kapitola A.3.
Jakost vody
V LK převažovala II. a III. třída jakosti vod. Nejčistšími toky v LK jsou dlouhodobě Jizerka a Huťský
potok, které se nacházejí v ORP Jilemnice. Nejhorší jakost vody má Ploučnice a její přítoky
v okrese Česká Lípa a Lužická Nisa. Lužickou Nisu v Liberci negativně ovlivňuje např. ČOV
v Liberci. Jakost vody v Ploučnici ovlivňuje bývalá těžba uranu ve Stráži pod Ralskem. Významný
vliv na jakost vod v Libereckém kraji má také nedostatečné odkanalizování a nedostatečné čištění
komunálních odpadních vod v menších obcích, dále také plošné zdroje znečištění, zejména
zemědělská činnost. Schéma znečištění povrchových vod je v kapitole A.3.
Ochrana přírody a krajiny
Potenciální ovlivnění území LK nelze v této fázi s dostatečnou jistotou územně specifikovat,
protože řada zásad nemá konkrétní územní specifikaci. Nově řešení pojetí krajin umožňuje různé
typy rozvoje plošně v rámci celého kraje. Proto jsou uváděné charakteristiky plošně pro celý kraj.
Územní systém ekologické stability – ÚSES
Vymezení systému vychází z ideového řešení Územně technických podkladů nadregionálního
a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES – MŽP a MMR ČR, 1996, Studie NR ÚSES - AOPK,
MŽP, 2011, KOPK LK, 2010, 2014) a z podkladů a podmínek příslušných orgánů ochrany přírody
a krajiny.
Na výkresu E je znázorněn regionální a nadregionální ÚSES. Jsou znázorněny prvky
ze schválených ZÚR i prvky nově doplňované.
Biocentra jsou v ZÚR LK i AZÚR vymezena hranicemi. Biokoridory jsou vymezeny osou, kterou
v případě funkčních prvků tvoří páteřní přírodní a přírodě blízká společenstva zajišťující interakční
funkci, a to modelově i v případě prvků chybějících znázorňujících ideový směr tras biokoridorů
(přesnost vymezování nadregionálních a regionálních biokoridorů v ÚP bude záviset na vymezení
vložených místních biocenter, za dodržení prostorových parametrů metodiky vymezování ÚSES).
Přehled nadregionálních biocenter ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BC
NC41
NC42
NC44
NC68
NC82
NC83
NC84

Název BC
Kokořínský důl
Břehyně-Pecopala
Údolí Jizery a Kamenice
Poustecká obora
Studený vrch
Jizerské louky
Jizerskohorské bučiny
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Přehled regionálních biocenter ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BC Název BC
RC01

Kozelský
(Novina)

RC02

Čertova zeď

RC03
RC04
RC05
RC06
RC07
RC08
RC09
RC10
RC11
RC12
RC13
RC14
RC15
RC16

Bučiny
Velký Buk
Nad Betlémem
Tlustec
Černá hora
Prales Jizera
Chlum
Dlouhý kopec
Hamry
Prosečský hřeben
Bezděčínské skály
Bouřný
Holubník
Kumburk

RC143

Vysoká

RC382

vrch

Novozámecký
rybník,
Konvalinkový vršek
Prameny Labe
Hruboskalsko
Karlovské bučiny
Jezevčí vrch

Kód BC

Název BC

Kód BC Název BC

RC1242

Pankrác (část)

RC1302 Vlhošť

Velký
a
Malý
Bezděz
RC1244A Stará plantáž
RC1245 Kozákov
RC1246 Klokočské skály
RC1246A Loužek
RC1247 Údolí Mohelky
RC1249 Kalich
RC1250 Údolí Jizery
RC1251 Malá Skála
RC1252 Jestřebí
RC1253 Hradešín
RC1254 Muchov
RC1257 Ralsko
RC1258 Jelení vrchy
RC1259 Chrastenský vrch
Prameny Ploučnice
RC1260
(Jenišavský mlýn)

RC1244

RC1304 Holanské rybníky
RC1305
RC1306
RC1307
RC1309
RC1354
RC1355
RC1356
RC1357
RC1358
RC1359
RC1360
RC1361
RC1366
RC1657

Binov (Bobří soutěska)
Králův vrch
Strážný vrch
Žižkův vrch - Bažantnice
Svojkovské pohoří
Klíč
Hřeben Kozlí - Kameník
Výsluní
Smrčník
Pěnkavčí vrch
Suchý vrch
Ještěd
Meandry Ploučnice
Výsplachy

RC1658 Zadní Blansko

RC1262

Velenický kopec

RC1659 Víchová

RC1264
RC1265
RC1266
RC1267

Mariánská hora
Jedlový Důl
Cikaňák
Harcovské bučiny

RC1660
RC1661
RC1662
RC1664

RC1204 Kozinec

RC1268

Kateřinky

RC1205 Bradlec
Kozlov - Tábor
RC1206
(Obora)
RC1207 Kavkazsko
RC1218 Bransko
RC1219 Pod Mošnou
RC1220 Řečiště Jizerky
RC1221 Hradsko
RC1222 Rezek
RC1224 Kamenné mlýny
RC1231 Vrátenská hora
RC1233 Rybník Věžák
RC1240 Radechov

RC1270

Stříbrník

Strážník
Zabyly
Bezděčín
Všeň
Huť
RC1665
Žernovníka)
RC1666 Suché skály

RC1271

Dlouhá hora

RC1667 Milíř

RC1272
RC1273
RC1274
RC1275
RC1276
RC1279
RC1286
RC1287
RC1288
RC1301

Vápenný
Loupežnický vrch
Hvozd
Úbočí Smrku
Hřebenáč
Bulovka
Plošina Rač
Beškovský kopec
Čáp
Skalní město

RC1668
RC1787
RC1788
RC1790
RC1791
RC1792
RC1794
RC1795
RC1913
RC1914
RC1978

RC384
RC386
RC387
RC388
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(Prameny

Malá Strana
Meandry Smědé
Řasnice
Boreček
Brazilka
Janovice
Zourov
Borová
Novoveský vrch
Mimoň
Padouchov
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Přehled nadregionálních biokoridorů ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
Kód BK

Typ

K18B
K19H
K19MB
K22MB
K23H
K23MB
K24MB
K25MH
K26MH
K27H
K27V
K30MB
K30V
K31B
K31MB
K31V,N
K33B
K34B
K35B
K35MB
K5MB

bučinný
horský
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný
horský
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný
mezofilně hájový
mezofilně hájový
horský
vodní
mezofilně bučinný
vodní
borový
mezofilně bučinný
nivní
borový
borový
borový
mezofilně bučinný
mezofilně bučinný

Přehled regionálních biokoridorů ÚSES v LK (databáze ÚAP LK, export 6/2019)
RK01
RK02
RK03
RK04
RK05
RK06
RK07
RK08
RK09
RK10
RK11
RK12
RK13
RK14
RK15
RK16
RK556
RK557
RK558
RK559
RK601

RK602
RK603
RK604
RK605
RK606
RK608
RK609
RK610
RK611
RK612
RK613
RK614
RK626
RK627
RK631
RK634
RK635
RK636
RK637
RK638
RK639

RK640
RK641
RK642
RK643
RK645
RK646
RK647
RK648
RK649
RK650
RK651
RK652
RK653
RK658
RK660
RK661
RK662
RK663
RK664
RK666
RK668
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RK669
RK670
RK671
RK672
RK675
RK676
RK685
RK686
RK699
RK700
RK701
RK702
RK704
RK705
RK706
RK707
RK712
RK713
RK727
RK728
RKH013
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Fragmentace krajiny
S problematikou migrace souvisí do jisté míry i fragmentace krajiny, která je definována jako
roztříštěnost krajiny vlivy lidské činnosti. Jedná se o identifikaci celistvých částí – fragmentů
krajiny. V rámci této identifikace jsou zjišťovány liniové prvky působící jako bariéry pohybu nebo
rozdělující vizuálně krajinu. ČR byla v praxi hodnocena zejména pomocí metody UAT, která
vymezuje území nefragmentované dopravou (viz Hodnocení fragmentace krajiny dopravou, Anděl
a kol., 2005). Nejméně fragmentované je území ORP Frýdlant a obecně okrajová území LK,
kde se nalézají velkoplošná zvláště chráněná území. Fragmentovaný je pás území v okrese Česká
Lípa (Doksy – Česká Lípa – Prysk) a dále pak pás Liberec – Turnov – Jilemnice.

Polygony UAT rozdělené podle celkové kvality v LK (čím tmavější zelená, tím kvalitnější polygon UAT)
Zdroj: WMS služba geoportálu INSPIRE z dat EVERNIA 2005 (novější data nejsou k dispozici)

Významné krajinné prvky
Za významné krajinné prvky (VKP) lze považovat ty části krajiny, které by měly být určitým
způsobem chráněny pro svou jedinečnost a důležitost v krajině. Rozlišujeme VKP ze zákona
(vyjmenovány v zákoně č. 144/1992 o ochraně přírody a krajiny) a dále pak VKP registrované.
VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
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Registrované významné krajinné prvky
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019 zdroj Úřady územního plánování

Přírodní parky
V současné době se na území LK nachází 3 přírodní parky:
o Ještěd
o

Peklo

o

Maloskalsko

Bližší charakteristika je uvedena v kapitole A.3.
Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (KES) vychází z poměru zastoupení ploch ekologicky relativně
stabilních a ploch relativně nestabilních, viz kapitola A.3.
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Koeficient ekologické stability (KES) dle Míchala v LK
Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019, z dat UHDP od ČÚZK

Oblasti krajinného rázu
Oblasti krajinného rázu, byly převzaty ze studie Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová
2009). Kromě oblastí a podoblastí krajinného rázu jsou v území vylišena 3 pásma ochrany
a obnovy krajinného rázu dle zachovalosti a cennosti typických znaků krajinného rázu. Pásmo A
zahrnuje území s vysokou mírou zachovalosti typických znaků krajinného rázu, kde převažuje
ochrana a přednostní obnova narušených dílčích částí a prvků. Pásmo B jsou území s částečně
narušenými základními znaky krajinného rázu – převažuje obnova kultivace narušených částí
s předpokladem nutného zachování hodnotných částí a prvků. V pásmu C se nalézá území
s výrazně změněným a narušeným krajinným rázem se znaky a prvky zásadně se odlišujícími
od typických charakteristik okolí (průmyslové areály, panelová sídliště, plochy suburbanizace,
velké plochy zemědělské půdy), kde je nutná postupná obnova narušeného životního prostředí.
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Oblasti a podoblasti krajinného rázu v LK
Zdroj: ÚAP LK z dat studie Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová 2009)

Oblast krajinného rázu
OKR 01
Frýdlantsko
OKR 02

Liberecko

OKR 03

Jizerské hory

OKR 04

Západní Krkonoše

OKR 05

Podkrkonoší

OKR 06

Železnobrodsko – Rychnovsko

OKR 07
OKR 08

Ještědský hřbet
Kozákovský hřbet

Podoblast krajinného rázu
02-a Liberecká kotlina
02-b Hrádecko – Chrastavsko
03-a Centrální část – náhorní plošina
03-b Severní jizerskohorské svahy
03-c Janov, Josefův Důl, Desná
03-d Příchovicko – Polubensko
03-e Smržovka – Tanvald
03-f
Černostudniční hřbet
03-g Lesní celky
03-h Krásná Studánka, Oldřichov v Hájích
03-i
Albrechtice, sedlo
04-a Jádrové území – západní část
04-b Jizera – Harrachovsko
04-c Jizera – Rokytnicko – Pasecko
04-d Jizera – Jablonecko – Vysocko
04-e Jizera – Víchovsko – Ponikelsko
04-f
Jizerka
06-a Železnobrodsko
06-b Rychnovsko
-
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Oblast krajinného rázu

OKR 09

Turnovsko

OKR 10

Českodubsko – Hodkovicko

OKR 11

Podještědí

OKR 12

Lužické hory

OKR 13

Ralsko

OKR 14

Českolipsko

OKR 15

Dokesko

OKR 16

Kokořínsko

OKR 17

České Středohoří – Vrchovina

OKR 18

České Středohoří – Údolí Ploučnice

OKR 19

Úštěcko

Podoblast krajinného rázu
09-a Turnov – Pěnčín
09-b Niva Jizery, Modřišice – Všeň
09-c Podkozákovsko (Rovensko)
09-d Český Ráj – jih
09-e Český Ráj – sever
10-a Českodubsko
10-b Svijansko
10-c Hodkovicko – Paceřovicko
11-a Jablonsko
11-b Sloupsko – Cvikovsko
12-a Lužické hory – východní část
12-b Lužické hory – západní část
13-a Ralsko – lesní celky
13-b Stráž – Mimoň – Hradčany
14-a Českolipská kotlina, Nový bor
14-b Zákupsko
15-a Jestřebsko - Zahrádecko
15-b Dokesko – Dubsko
16-a Vlhošť – Dubová hora
16-b Údolí Liběchovky
16-c Supí hora
16-d Beškovský kopec – Vrátenská hora
17-a Kozly
17-b Ústěk
17-c Levín – Třebušín
18-a Údolí Ploučnice
18-b Údolí Libchavy
-

Zdroj: Vymezení oblastí krajinného rázu LK (Brychtová 2009)

Zvláštní ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území jsou jmenovitě uvedena a znázorněna na výkresu B. Z velkoplošných
zvláště chráněných území se na území LK vyskytují chráněné krajinné oblasti Jizerské hory,
Lužické hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj a České středohoří. V severovýchodní části
kraje se vyskytuje Krkonošský národní park. Charakteristika těchto chráněných území je v kapitole
A.3.
Maloplošná zvláště chráněná území
Národních přírodních rezervací je v LK 8, 36 přírodních rezervací, 9 národních přírodních památek
a 73 přírodních památek. Charakteristika MZCHÚ je v kapitole A.3.
Maloplošně chráněná území v LK - národní přírodní rezervace (stav ÚAP 2017)
Břehyně-Pecopala
Novozámecký rybník
Jezevčí vrch
Rašeliniště Jizerky
Jizerskohorské bučiny
Rašeliniště Jizery
Karlovské bučiny
Velký a Malý Bezděz
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Maloplošně chráněná území v LK - přírodní rezervace (stav ÚAP 2017)

Apolena
Bažantník
Bučiny u Rakous
Bukovec
Černá hora
Černá jezírka
Dlouhá hora
Hamrštejn
Hradčanské rybníky
Hruboskalsko
Jedlový důl
Jílovka
Klečové louky
Klíč
Klikvová louka
Klokočské skály
Kokořínský důl
Kostelecké bory

Křížový vrch
Luž
Malá Strana
Meandry Smědé
Mokřady horní Liběchovky
Na Čihadle
Na hranicích
Nová louka
Podtrosecká údolí
Prales Jizera
Ptačí kupy
Ralsko
Rybí loučky
Údolí Jizery
Údolí Vošmendy
Vápenný vrch
Velký Vápenný
Vlhošť

Maloplošně chráněná území v LK – národní přírodní památka (stav ÚAP 2017)

Bozkovské dolomitové jeskyně
Čertova zeď
Jestřebské slatiny
Kozákov
Panská skála
Peklo

Strážník
Suché skály
Swamp

Maloplošně chráněná území v LK – přírodní památka (stav ÚAP 2017)

Husa
Jelení vrchy
Jezírko pod Táborem
Jindřichovský mokřad
Kamenný vrch
Kamenný vrch u Křenova
Kaňon potoka Kolné
Klečoviště na Smrku
Kodešova skála
Kovářův mlýn
Libuňka
Lukášov
Manušické rybníky

Anenské údolí
Bílá skála
Bílé kameny
Bobří soutěska
Borecké skály
Brazilka
Cidlinský hřeben
Cihelenské rybníky
Černá Desná
Černý důl
Červený rybník
Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky
Deštenské pastviny
Děvín a Ostrý
Divadlo
Dutý kámen
Farská louka
Fojtecký mokřad
Hadí kopec
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Martinské stěny
Meandry Ploučnice u Mimoně
Na Kneipě
Na Vápenici
Naděje
Nístějka
Niva Ploučnice u Žizníkova
Okřešické louky
Ondříkovický pseudokrasový systém
Osinalické bučiny
Panský lom
Pod Dračí skálou
Pod Hvězdou
Pod Smrkem
Podloučky
Prameny Pšovky
Provodínské kameny
Pustý zámek
Quarré
Rádlo

Rašeliniště Mařeničky
Ronov
Skalice u České Lípy
Stohánek
Stružnické rybníky
Stříbrník
Stříbrný vrch
Široký kámen
Tachovský vodopád
Terasy Ještědu
Tesařov
Tichá říčka
Trosky
U Posedu
U Rozmoklé žáby
Vlčí louka
Vranovské skály
Vústra
Zahrádky u České Lípy
Zásada pod školou

Zvláště chráněné druhy
Evidence zvláště chráněných druhů a jejich rozšíření na území Libereckého kraje je nad možnosti
zpracování v rámci ZÚR. Výskyt všech zvláště chráněných druhů a jejich rozšíření ani není
v celém rozsahu znám a evidován. AOPK ČR spravuje databázi druhů, kde jsou zaznamenávány i
výskyty zvláště chráněných.
Soustava Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)
Charakteristiky EVL a PO včetně problémů ochrany byly převzaty z databáze AOPK ČR
(www.nature.cz). Hodnocením vlivu AZÚR na lokality soustavy ANTURA 2000 se zabývá
podrobně část B VÚRU.
Evropsky významné lokality (EVL) byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví „národní seznam“ evropsky významných lokalit. Tento seznam byl upraven a doplněn
nařízením vlády č. 301/2007 Sb., č. 371/2009 Sb., č. 318/2013 Sb., č. 73/2016 a č. 207/2016 Sb.
Ptačí oblasti byly vyhlašovány jednotlivě, každá PO zvláštním nařízením vlády. Charakteristika
lokalit je v kapitole A.3.
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Lokality soustavy NATURA 2000
Evropsky významné lokality
Kód lokality

Název lokality

Kód lokality

Název lokality

CZ0513657

Bílá Desná
přehrady

CZ0514113

Podtrosecká údolí

CZ0510405

Bukovec

CZ0513249

Prácheň – Zicht

CZ0513238

Cihelenské rybníky

CZ0510191

Průlom Jizery u Rakous

CZ0510403

Quarré

CZ0513237

Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky

CZ0510402

Rašeliniště Jizerky

CZ0513658

Český Dub – základní umělecká
škola

CZ0510415

Rašeliniště Jizery

CZ0513251

Rokytka

CZ0513659

Doksy – zámek

CZ0512100

Roverské skály

CZ0513505

Dolní Ploučnice

CZ0513665

Skalice u České Lípy

CZ0423507

Horní Kamenice

CZ0513255

Slatinné vrchy

CZ0513506

Horní Ploučnice

CZ0513256

Smědá

CZ0513240

Janovické rybníky

CZ0510408

Smědava

CZ0513666

Jeskyně Sklepy pod Troskami

CZ0513257

Stružnické rybníky

CZ0514042

Jestřebsko – Dokesko

CZ0514670

Ronov – Vlhošť

CZ0510509

Jezevčí vrch

CZ0514041

Suchý vrch – Naděje

CZ0514672

Údolí Jizery a Kamenice

CZ0513509

Svitavka

CZ0510400

Jizerskohorské bučiny

CZ0513261

Vápenice – Basa

CZ0510508

Klíč

CZ0514243

Velký a Malý Bezděz

CZ0214013

Kokořínsko

CZ0513508

Zahrádky

CZ0510164

Kozlov – Tábor

CZ0514667

Západní jeskyně

CZ0524044

Krkonoše

CZ0513668

Zdislava – kostel

CZ0513662

Lemberk – zámek

CZ0510441

Binov – Bobří soutěska

CZ0513254

Luční potok

CZ0515001

Červený rybník

CZ0420520

Lužickohorské bučiny

CZ0510412

Jizerské smrčiny

CZ0513244

Manušické rybníky

CZ0510028

Ralsko

CZ0514669

Poselský a Mariánský rybník

CZ0513663

Podhájí – chalupa

–

kanál

protržené

Ptačí oblasti
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
Jizerské hory
Krkonoše

Vyhodnocení vlivu na lokality soustavy NATURA 2000 je náplní samostatné části B VURÚ.
Jevy památkové ochrany
Registrované památkové jevy
Významné památkové jevy jsou uvedeny na výkresu C. Územně analytické podklady Libereckého
kraje (2017) uvádějí zejména následující památkově chráněné jevy:
Vesnické památkové rezervace (VPR)
VPR jsou vymezeny v následujících 7 obcích (8 VPR): Benecko (Horní Štěpanice), Doksy (Žďár),
Dubá (Lhota), Kořenov (– Jizerka), Kravaře (Janovice, Rané), Lomnice n. P. (– Karlov) a Železný
Brod (– Trávníky). V Libereckém kraji se nenachází žádné rezervace městského typu, ani
archeologické památkové rezervace.
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Městské památkové zóny (MPZ)
MPZ jsou vymezeny v obcích (15 MPZ): Česká Lípa, Český Dub, Dubá, Frýdlant v Č., Hodkovice
n. M., Hrádek n. N., Jablonec n. N., Jablonné v Podj., Jilemnice, Kamenický Šenov, Liberec,
Lomnice n. P., Nový Bor, Turnov, Zákupy, Železný Brod.
Vesnické památkové zóny (VPZ)
VPZ jsou vymezeny v následujících obcích (10 VPZ): Blatce (Tubož), Doksy (Kruh, Vojetín), Dubá
(Bukovec), Jestřebí (Pavlovice), Kravaře, Kryštofovo Údolí, Sloup v Č., Syřenov (Újezdec),
Velenice.
Krajinné památkové zóny (KPZ)
Na území LK se nachází 2 KPZ, a to Lembersko a Zahrádecko.
Nemovité národní kulturní památky (NKP)
Dle NPÚ se na území LK nachází 13 NKP. Jedná se o brusírnu Harrachovské sklárny se strojním
vybavením, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, horský hotel a televizní vysílač Ještěd
u Liberce, hrad Grabštejn, Janatův mlýn v Buřanech, kostel sv. Vavřince a Zdislavy
v Jablonném v P., zámek Frýdlant, zámek Hrubý Rohozec, zámek Lemberk, zámek Sychrov,
zámek Zákupy a hospodářský dvůr zámku v Zákupech, zřícenina hradu Bezděz, zřícenina hradu
Trosky.
Od počátku roku 2018 se rozšířil seznam o poutní chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích
a areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.
V současné době má KÚ LK OÚPSŘ zpracováno v ÚAP na území Libereckého kraje 2 220
nemovitých kulturních památek.
Území s archeologickými nálezy
Dle zákona je třeba celé území ČR považovat za území s archeologickými nálezy. V praxi se však
používá členění území do 4 kategorií tzv. území s archeologickými nálezy I. – IV. stupně (ÚAN):
 ÚAN I. – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů;
 ÚAN II. – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
51 – 100%;
 ÚAN III. – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů
a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno
nebo jinak využito člověkem; 0 – 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
 ÚAN IV. – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá
vytěžená území (lomy, cihelny, pískovny apod.)
Mezi archeologicky nejcennější oblasti LK patří území mezi obcemi Rokytnice n. J., Benecko,
Jilemnice, Lomnice n.P. a Semily. Dále pak menší území v oblasti Českého ráje a Kokořínska (v
obou případech přibližně odpovídá území chráněných krajinných oblastí), část dolního toku Jizery
(přibližně v úseku Turnov – Svijany) a okolí Českého Dubu a dalších center historického osídlení.
Další konkrétní údaje o potenciálně ovlivněných složkách životního prostředí jsou adresně
uvedeny i přímo v rámci hodnocení změn vyvolaných AZÚR, viz kapitola A.6.
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A.5.

SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽP, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
AZÚR VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI

Přehled stanovisek podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
K návrhu Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje byla vydána tato stanoviska příslušných orgánů podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb.:
AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko: nelze vyloučit významný vliv, ze dne 10.5.2017.
Krajský úřad Libereckého kraje (vnitřní sdělení): koncepce nemůže mít ani ve spojení s ostatními
záměry významný vliv na EVL a PO, ze dne 3.5.2017.
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: může mít významný
vliv, dne 27.4.2017.
Správa KRNAP: nelze vyloučit významný vliv koncepce, dne 12.5.2017
AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko: lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně
či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, dne 15.5.2017.
Současné problémy a jevy životního prostředí se zaměřením na zvláště chráněná území
a ptačí oblasti
ZÚR i jejich aktualizace řeší rozvoj území pomocí zásad s konkrétním územním průmětem,
ale i zásad, které nejsou konkrétně prostorově vymezeny a jejichž vliv tedy není možné s ohledem
na to s jistotou vyloučit. Potenciální vliv AZÚR nelze vyloučit zejména ve velkoplošných
chráněných územích. V případě maloplošných chráněných území jsou většinou přesněji
specifikovány podmínky ochrany (jako např. v I. a II. zónách velkoplošných zvláště chráněných
území) významný negativní vliv na úrovni ZÚR lze vyloučit. Přehled všech maloplošných zvláště
chráněných území je uveden v kapitole A.3. Proto byla pozornost zaměřena na charakteristiku
a problémy velkoplošných zvláště chráněných území. V řadě případů jsou maloplošná zvláště
chráněná území jejich součástí. Zvláště chráněná území jsou graficky znázorněny na výkresech A
a B. Velkoplošná chráněná území (CHKO a NP) jsou doplněny základní charakteristikou
a přehledem hlavních problémů a jevů životního prostředí. Informace o zvláště chráněných
územích jsou čerpány z příslušných plánů péče. Informace mohou být (ojediněle) doplněny
o vlastní zkušenosti.
Jsou uvedeny problémy v ptačích oblastech a EVL. Problémy a jevy životního prostředí uvedené
pro velkoplošná zvláště chráněná území se týkají i EVL, které jsou v rámci těchto území
vymezeny. Mimo území CHKO a NP byl vliv uplatněním AZÚR vyloučen dle stanoviska KÚ,
ze dne 3.5.2017, nejedná se tedy o území, která by mohla být uplatněním AZÚR významně
ovlivněna .
Problémy a jevy velkoplošných zvláště chráněných území
KRNAP (zdroj: Plán péče KRNAP a jeho OP na období 2010 – 2020)

V současnosti je přírodní prostředí Krkonoš ovlivňováno dvěma základními faktory - velkoplošně
působící imisní zátěží a intenzívním cestovním ruchem, od nichž se odvíjí řada následných
negativních reakcí vlastního přírodního prostředí i dalších doprovodných zásahů člověka.
AZÚR nenavrhuje konkrétní změny využití území, které by měly ke zvyšování imisní zátěže
v Krkonoších podstatně přispívat.
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Naopak s využíváním Krkonoš pro rekreační účely AZÚR počítá. Informace o turistické zátěži jsou
převzaty z Plánu péče KRNAP. V letech 2000–2002 byla roční návštěvnost území KRNAP a jeho
ochranného pásma monitoringem firmy Kolpron CZ odhadnuta na 5,4 milionů návštěvníků
(Kolpron CZ 2003). Je tedy možné předpokládat, že se současná roční návštěvnost Krkonoš
pohybuje v rozmezí 5–6 mil. Vzhledem k rozloze území 454 km2 řadí tato hodnota Krkonoše mezi
turisticky nejvýznamnější lokality ve světovém měřítku. Podle studie Kolpron CZ (Kolpron CZ 2003)
bylo v letech 2001–03 dále zjištěno, že se v období bez sněhu cca 50 % turistů zdržuje v okolí
středisek a do vrcholových a nejcennějších partií nevstupuje. Tato skutečnost se může v budoucnu
změnit (např. díky lepší dostupnosti vrcholových partií letním provozem lanových drah, změnou
věkového složení návštěvníků nebo nástupem nových sportovních trendů, např. elektrokol).
Pro původní krkonošskou květenu je nebezpečné zanášení cizích druhů. Na botách turistů, kolech
vozidel i jízdních kol, se sadbou a jiným materiálem jsou do vrcholových partií hor zanášeny
nepůvodní druhy rostlin, které v řadě případů vytlačují původní vegetaci a genetickou korozí
ohrožují existenci příbuzných druhů. Na plochách ovlivněných odpadními produkty dochází
k výrazným změnám půdních poměrů. Původně chudé prostředí je obohacováno sloučeninami
dusíku i jiných prvků a původní pestrá vegetace je nahrazována jinými expanzivními druhy.
Intenzívní pohyb po cestách ovlivňuje i složení a rozšíření fauny. Změněné podmínky a jiná
skladba vegetace podél cest (především v montánním stupni) umožňuje šíření nových druhů
bezobratlých a obratlovců z podhůří až do subalpínského pásma.
Přímé působení návštěvníků národního parku na kvalitu vodních toků je zanedbatelné, avšak
projevuje se nepřímo přes rekreační zařízení. Vzrůstá eutrofizace toků, zhoršuje se kyslíková
bilance, klesá diverzita vodních bezobratlých, snižují se populace ryb.
Rovněž při urbanizaci území se projevila řada nepříznivých faktorů. V posledních letech vzrostla
výrazně ubytovací kapacita řady sídel v KRNAP.
V posledních letech zesiluje tlak na rozšiřování lyžařských areálů. Dochází k záboru lesních
i nelesních biotopů, mění se hydrologický režim dotčených ploch, zvyšuje se intenzita sportovních
aktivit v klidových zónách parku s negativními vlivy na faunu podstatně přesahují hranici sportovišť.
Velkým problémem posledních let je neevidovaný odběr vody pro zasněžování sjezdovek a šíření
světelného smogu.
CHKO Jizerské hory (zdroj: Plán péče o CHKO Jizerské hory na období 2011 – 2020)

Nevhodné způsoby hospodaření a vliv emisí z neodsířených uhelných elektráren způsobily
rozsáhlou lesní kalamitu. V 70. a zejména v 80. letech minulého století vyvrcholilo odumírání
smrkových porostů náhorní plošiny Jizerských hor. Vznikly rozsáhlé holiny, na nichž se
do současnosti les postupně obnovuje. Dlouhodobá imisní zátěž v Jizerských horách negativně
ovlivnila kromě zdravotního stavu lesních porostů i půdní poměry i kvalitu vody. Stavy spárkaté
zvěře jsou podstatným limitem pro uplatnění přirozené obnovy dřevin přirozené skladby.
Na území CHKO převládá využití zemědělské půdy jako pastviny, orná půda je zastoupena v malé
míře většinou v níže položených okrajových částech CHKO. Problémem souvisejícím se
zemědělskou činností je absence hospodaření zejména u z hlediska ochrany nejcennějších
biotopů, např. mokřadní louky. Situace se v posledních letech v souvislosti s dotační politikou
zlepšuje. Nově se objevuje tlak na zalesňování zemědělské půdy, což rovněž může působit
poškozování a zánik cenných lučních biotopů.
Migrační překážky na tocích představují soustavy příčných objektů (kamenné stupně, jezy a MVE).
Hydroenergetický potenciál toků v CHKO je vzhledem k příznivým spádovým poměrům intenzivně
využíván.
Vzhledem k těsné návaznosti na libereckou aglomeraci a rychlému dopravnímu spojení s Prahou
jsou v CHKO stálé tlaky na rozšiřování a zahušťování tradiční rozptýlené zástavby, na individuální
výstavbu ve volné krajině, na plošný rozvoj nízkopodlažní obytné zástavby, rozvoj nových areálů
sjezdového lyžování včetně doprovodné infrastruktury a objektů.
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CHKO Jizerské hory jsou rekreací, turistikou a sportem výrazně zatížené. V zimních i letních
návštěvních špičkách návštěvnost pravidelně naráží na únosné limity sociologické, dopravní
a logistické, v dostupnosti služeb a limity ochrany přírody. Ve střediscích se nově objevují záměry
na zastavění některých lokalit rekreačními byty.
Silnice I. a II. třídy představují v některých úsecích hranici CHKO. Oblastí prochází silnice II/290,
přičemž zasahuje do cenných území (OP NPR, I. zóna ochrany).
Vliv průmyslu na CHKO se projevuje negativně nejvíce v důsledku útlumu průmyslové výroby
v posledních desetiletích. Došlo k opuštění některých podniků za vzniku brownfields, jejichž další
využití je zatíženo náklady na likvidaci či rekonstrukci opuštěných objektů.
CHKO Lužické hory (zdroj: Plán péče o CHKO Lužické hory na období 2015 - 2024)

Stav lesních porostů ovlivňuje zejména pozměněná druhová skladba ve prospěch smrku. Smrkové
porosty jsou zejména na některých (podmáčených) stanovištích ohroženy větrem. Ke škodám
většího rozsahu dochází ojediněle. Kromě druhové skladby ovlivnilo v nedávné minulosti lesní
porosty působení imisí, jejichž zdrojem byly emise z uhelných elektráren. V 90. letech došlo
k postupnému odstavení nebo odsíření velkých hnědouhelných elektráren, což mělo pozitivní vliv
na stav lesních porostů, nicméně následky jsou dlouhodobé. Ze vzdálenější minulosti lze uvést
odvodňování zamokřených lokalit melioračními kanály. Nyní již k těmto zásahům nedochází a ani
stávající síť těchto kanálů není udržována a obnovována.
Zemědělská půda tvoří asi 25 % rozlohy CHKO Lužické hory. Na území CHKO Lužické hory
převládají louky a pastviny. Jen na malé výměře je orná půda. Negativním vlivem na některých
místech je absence hospodaření. Obhospodařování pozemků v některých částech CHKO je
zaměřeno spíše na údržbu krajiny než na zemědělskou produkci. Současně ale negativní vliv
na biologickou rozmanitost mělo používání velkovýrobních způsobů obhospodařování zemědělské
půdy.
Negativně se projevuje vysoký podíl úprav vodních toků a jejich niv v minulosti z důvodu využití
pozemků kolem toků k výstavbě a k zemědělství i v důsledku využití samotných vodních toků.
S regulací niv souvisí odvodňování vlhkých luk a mokřadů v Lužických horách, které vyvrcholilo
v 80. letech 20. století. V posledních desetiletích není údržba melioračních opatření prováděna
a dochází k částečné samovolné revitalizaci. Vodní prostředí vodotečí bylo negativně ovlivněno
migračními překážkami ve vodních tocích, které brání volné migraci vodních organismů.
V poslední době se zvyšují požadavky na odběr vody pro zasněžování lyžařských areálů, včetně
vodních nádrží k tomuto účelu.
Vliv průmyslu na CHKO se projevuje negativně nejvíce v důsledku útlumu průmyslové výroby
v posledních desetiletích. Došlo k opuštění některých podniků za vzniku brownfields, jejichž další
využití je zatíženo náklady na likvidaci či rekonstrukci opuštěných objektů.
Rekreační a sportovní využívání krajiny zaznamenává zejména v posledním desetiletí velmi
dynamický rozvoj. Všeobecný rozvoj sportovních a rekreačních aktivit v řadě případů naráží
na principy udržitelného rozvoje krajiny a přírodního prostředí a koliduje se zájmy ochrany přírody.
Dochází na jedné straně ke koncentraci návštěvníků v některých lokalitách, na druhé straně mají
mnohé aktivity tendenci k plošnému rozšiřování po většině území CHKO. Důsledkem je přetížení
některých lokalit a zároveň úbytek rekreací nedotčených částí krajiny, vnímaných jako klidová
území.
CHKO České středohoří (zdroj: Plán péče o CHKO České Středohoří na období 2015 - 2024)

V CHKO České středohoří nejsou lesní porosty, které by bylo možné charakterizovat jako lesy
původní (pralesy). Pouze ve fragmentech se nacházejí lesní porosty, které splňují kritéria
pro zařazení dle stupně přirozenosti „přírodní“. Nepříznivě se na bohatších půdách projevují vlivy
buřeně a na propustných půdách v polohách s nižšími srážkami škody suchem. Zabuřenění
(především třtinou křovištní) zcela blokuje přirozenou obnovu. Periodicky dochází ke škodám
v důsledku bořivých větrů, v rámci LK se jedná zejména o oblast Žandovska.
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I v Českém středohoří bylo zemědělství hlavním faktorem v přetváření krajiny člověkem. Po roce
1989 zůstaly rozsáhlé plochy zemědělské půdy řadu let ležet ladem. Vysoké procento zornění ZPF
bylo vystřídáno rozsáhlým zatravňováním. Stabilizace poměrů v zemědělství nastala postupně
až po roce 2000. Aktuálně je zemědělská půda z 56,5 % tvořena travními porosty, 39,5 % ornou
půdou a 3,5 % sady, zbytek připadá na chmelnice, vinice a jiné kultury.
V oblasti bytové výstavby dochází na jedné straně k tlaku na rozvoj obytné zástavby zpravidla
u níže položených, větších a středních sídel s lepší dostupností, vybaveností apod. Na straně
druhé v odlehlejších a vyšších polohách dochází k přeměně sídel na sídla rekreační.
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (zdroj: Plán péče o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na období
2014 - 2023

Lesnatost CHKO je poměrně vysoká, dosahuje cca 60 % (v kokořínské části 54 %, v dokeské části
až 78 %). V kokořínské části lesy pokrývají pro zemědělství nepříznivé terény na svazích,
v údolích a v roklích, větší i menší celky v mozaice s enklávami sídel a zemědělských kultur.
V dokeské části vytváří lesy ucelený komplex, který pokračuje za hranici CHKO.
Na většině území CHKO převládá ve skladbě lesů borovice lesní, která dominuje na písčitém
podloží na plošinách i svazích. Běžně se vyskytuje smrk, který byl z původní příměsi v chladných
roklích hospodařením rozšířen i na stanoviště bučin. Listnaté porosty (bučiny a doubravy)
se zachovaly v kokořínské části jen ve fragmentech, v dokeské části jsou na výchozech
třetihorních vyvřelin porosty bučin. Na podmáčených stanovištích v dokeské části dominuje
borovice, bříza a místy smrk. Lesnická činnost v oblasti není většinou ve střetu s ochranou přírody.
V kokořínské části je běžně využívána přirozená obnova, zejména u smrku, doplňkově i u borovice
lesní a po dohodě s většinou větších vlastníků lesa jsou ponechávány výstavky dřevin přirozené
skladby. Z hlediska ochrany přírody lze za problém označit nízký podíl buku, dubu v současných
porostech i při obnově (obvykle v důsledku vyšších stavů zvěře), zachování starých porostů jen
na terénně nepřístupných stanovištích a malý podíl ponechávaného odumřelého dřeva.
Specifickým problémem v dokeské části je v ptačí oblasti zachování dostatečné rozlohy biotopů
pro druhy ptáků preferující v lese rozvolněné porosty a paseky (lelek a skřivan lesní).
Zemědělská půda v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj pokrývá cca 1/3 území. Její struktura je
rozdílná v kokořínské a dokeské části, kdy v dokeské části se jedná převážně o TP, naopak
v kokořínské části jsou více zastoupeny úrodnější zorněné plochy s intenzivní zemědělskou
výrobou. Celkový poměr orné půdy a travních porostů je přibližně 1:1, protože některé travní
porosty se nacházejí na (evidenčně) orné půdě. Zahrady a sady tvoří cca 6 % zemědělské půdy,
specifikem jsou chmelnice (okolí Litic). Zemědělství v současné podobě není limitující pro udržení
a rozvoj přírodního prostředí. Problémem zůstává porušování zásad správné zemědělské praxe
při pěstování plodin (zejména půdní eroze) či chovu skotu (nerovnoměrná zátěž pastvin). Jen
ojedinělé jsou případy závažnějšího poškození životního prostředí. Žádoucí by bylo dále rozvíjet
menší hospodářství a pastevní chov menších přežvýkavců významných pro krajinnou i druhovou
diverzitu.
Vzhledem k vysokým stavům spárkaté zvěře, především pak zvěře mufloní a daňčí v honitbách
mimo oboru dochází k výskytu lokálních škod různé úrovně okusem, ohryzem, loupáním
a spásáním přirozené i umělé obnovy v lesních porostech, dále pak dochází k poškozování
nelesních biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů především černou
zvěří.
Území CHKO je z hlediska hydrologického velmi pestré. Vyskytují se nivy vodních toků, stojaté
vody rybníků i rozsáhlé mokřady. Na tato stanoviště je vázána řada zvláště chráněných druhů.
Vzhledem k tomu, že mimořádně cenné mokřadní biotopy a společenstva jsou často v těsném
kontaktu s plochami antropogenně změněnými a využívanými je vodní režim těchto ekosystémů
často lidskými aktivitami narušován. Tento jev ohrožuje nejen jednotlivé populace evropsky
významných či zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, ale přímo celá společenstva,
ekosystémy a má zároveň negativní vliv i na další funkce krajiny.
Některá sídla a urbanizované plochy vykazují jedinečné hodnoty, jiná jsou narušena cizorodými
prvky. Současná architektura a urbanistická struktura sídel kokořínské části CHKO vykazuje
nadprůměrné hodnoty. V dokeské části CHKO jsou hodnoty architektury a urbanismu průměrné.
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Rozhodujícím druhem dopravy v CHKO je silniční doprava. Silnice II. a III. třídy nepředstavují
většinou významnější konflikt se zájmy ochrany přírody a krajiny. Výjimkou je potenciálně
uvažovaný obchvat Jestřebí, který by mohl snížit dopravní zátěž v obci, které je ovšem obklopena
Jestřebskými slatinami a NPR Novozámecký rybník. Mnohem více dopravně zatížené jsou silnice
I/9 a I/38.
Především úsek mezi obcemi Jestřebí – Zahrádky představuje pro obratlovce významnější
migrační bariéru a každoročně zde dochází ke střetům s dopravou. Možným problémem z pohledu
ochrany přírody jsou nově plánované obchvaty obcí (Obora, Doksy, Zahrádky,) které sice sníží ve
většině případů intenzitu dopravy v obcích, ale představují další zásah do krajiny a snižují migrační
prostupnosti území.
Na území kokořínské části CHKO se nenacházejí žádná významnější surovinová ložiska.
Na území dokeské části CHKO leží celkem pět registrovaných ložisek nerostných surovin.
Rozsahem roztěžené plochy i objemem těžené suroviny je významná těžba sklářských
a slévárenských písků u Provodína, existují zde tři roztěžené dobývací prostory. Chráněné
ložiskové území Ploužnice pod Ralskem (radioaktivní suroviny) do CHKO zasahuje nepatrným
výběžkem.
Oblast je díky své atraktivnosti, dobré dostupnosti a zachovalým přírodním podmínkám hojně
rekreačně využívána. S častým výskytem turistů v přírodě jsou spojeny i různé negativní jevy –
sešlap vegetace, odhozené odpadky, eroze, poničený terénní informační systém aj. V poslední
době se objevuje problém vjezdu terénních motocyklů, čtyřkolek i terénních aut do lesů a mimo
místní komunikace.
CHKO Český ráj (zdroj: Plán péče o CHKO Český ráj na období 2014 - 2023)

Lesy pokrývají 44 % CHKO a lesní hospodářství je jednou z činností, které mají na stav území
významný vliv. Mezi hlavní problémy ve vztahu k ochraně přírody patří malé procento lesů
s přírodě blízkou skladbou (mimo přirozená borová stanoviště). K dalším problémům patří
(především v hospodářských lesích ve III. zóně CHKO) zjednodušená prostorová, věková
a druhová struktura lesních porostů, plošně nízký podíl původních listnatých dřevin (zejména buku)
a zanedbatelné zastoupení jedle bělokoré. Z hlediska druhové diverzity je silně negativní
i nedostatek dřevní hmoty ponechávané v lese (potěžební zbytky a souše).
Přibližně 46 % rozlohy CHKO Český ráj představuje zemědělská půda, cca 5 % jsou sady, ostatní
tvoří téměř rovným dílem orná půda, louky a pastviny. Průměrná svažitost velkých bloků umožňuje
pěstování širokořádkových plodin, zastoupených zde především kukuřicí, se všemi negativními
důsledky.
V oblasti dožívají či dožily někdejší intenzivní sady a částečně vznikají nové ve velkých plochách
s pravidelným rastrem a oplocením zneprůchodňujícím krajinu pro návštěvníky i zvěř. V dílčích
případech se podařilo obnovit nebo doplnit extenzivní výsadby ovocných dřevin a doprovodné
liniové porosty komunikací.
Na území CHKO není myslivost ve významném střetu s ochranou přírody u lovných druhů.
V některých honitbách se vyskytují lokální škody na lesních porostech.
Vodní poměry na tekoucích vodách v oblasti jsou lokálně ovlivněny lidskou činností, především
regulačními zásahy na tocích, zejména v zastavěných částech obcí, a melioračními opatřeními.
Migrační překážky na tocích představují především jezy a MVE.
V posledním období se projevuje snaha o výstavbu izolovaných objektů v místech bez návaznosti
na inženýrské sítě a na místech pohledově exponovaných. Stávající rekreační zástavba v CHKO
Český ráj je často v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Architektura rekreačních chat
většinou nenavazuje na charakter původní zástavby. Objekty občanské vybavenosti v sídlech jsou
co do kvality různorodé. Zemědělské stavby, které jsou často soustředěny v zemědělských
areálech, se svým měřítkem, tvarem a použitými materiály nezačleňují harmonicky do okolního
prostředí. Uvedené zemědělské areály jsou často situovány na pohledově exponovaných místech,
mimo zástavbu obce a výrazně narušují krajinný ráz.

142

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Významnými silničními komunikacemi oblasti jsou silnice I. třídy I/10 z Turnova do Harrachova,
I/16 z Mladé Boleslavi do Jičína a I/35 z Turnova do Hradce Králové. V případě silnic I/16 a I/35 se
uvažuje o jejich zkapacitnění. Rychlostní komunikace R10 z Prahy do Turnova leží mimo CHKO,
ale má negativní vliv zejména na krajinný ráz a PR Žabakor a PR Příhrazské skály.
Nejvýznamnější migrační bariérou jsou silnice I. třídy I/35 z Turnova do Jičína a rychlostní
komunikace R10 z Mnichova Hradiště přes Turnov do Harrachova, po vybudování plánované
kapacitní komunikace S5 nelze vyloučit zhoršení migrační prostupnosti v území.
Z průmyslu má nevětší negativní dopady na CHKO lom na písky ve Střelči. Přestože se v CHKO
nenachází, došlo k negativnímu ovlivnění krajinného rázu a ke snížení hladiny spodních vod
na území CHKO a k negativnímu vlivu vypouštěných důlních kalů do Žehrovky (PR Podtrosecká
údolí) a Libuňky s následným snížením druhové diverzity. Do CHKO zasahují dvě dosud netěžená
ložiska u Koberov a u Besedic, jejich těžba by znamenala (dle předpokladů Správy CHKO)
zásadní negativní ovlivnění předmětů a cílů ochrany CHKO (zásah do MZCHÚ, I. a II. zóny,
či do krajinného rázu).
Nejrozšířenější rekreační aktivitou provozovanou v oblasti je pěší turistika a cykloturistika. Trasy
jsou vedeny tradičně s ohledem na turisticky atraktivní cíle, ale splňují většinou i požadavky
ochrany přírody. Na nejexponovanějších stezkách je patrné poškozování prostředí (sešlap,
obnažování kořenů) i stezek samotných. Špatný stav některých stezek má za následek pohyb lidí
v širším okolí, poškozování porostu a následně erozi. Charakteristickou sportovní aktivitou v CHKO
je horolezectví. Provozování horolezectví se řídí podmínkami souhlasu, který Správa vydává
ve správním řízení na základě bližších ochranných podmínek CHKO. Přesto dochází
k poškozování skal i specifické bioty. Po roce 1989 došlo k rozvoji cykloturistiky. Síť cyklotras
ve spojení s hustou sítí silnic, místních a účelových komunikací je pro tuto aktivitu dostačující.
Při pohybu cyklistů mimo určené komunikace, dochází poměrně rychle k poškozování terénu erozí,
zvláště v oblastech s pískovcovým podložím.
Problémem oblasti je nedostatečná kapacita parkovišť u nejnavštěvovanějších lokalit.
Problémy a jevy v lokalitách v ptačích oblastech
V rámci LK jsou vymezeny 3 ptačí oblasti:
o
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
o
Jizerské hory
o
Krkonoše
Všechny ptačí oblasti jsou současně součástí CHKO nebo NP, jejichž současné problémy a jevy
životního prostředí byly řešeny v předcházející podkapitole. Z toho důvodu je u ptačích uvedena
stručná charakteristika, předměty ochrany a nejvýznamnější negativní vlivy.
Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
-

Zarůstání otevřených ploch v sousedství mokřadů dřevinami a rákosem (jeřáb popelavý).

-

Odvodňování rašelinných ploch pro zalesňování (jeřáb popelavý).
Přeložka silnice I/9 v okolí Novozámeckého rybníka.

-

Zarůstání otevřených ploch bývalých vojenských cvičišť a v prostoru letiště (lelek lesní,
skřivan lesní).
Těžba písku (lelek lesní, skřivan lesní).

Ptačí oblast Jizerské hory
Opětné zalesňování a odrůstání vysázených kultur smrků bude do budoucna spojeno
s ubýváním potenciálních tokanišť a snižováním potravní nabídky tetřívků.
Významným faktorem pro tetřívka je rovněž rušení zimní lyžařskou turistikou, cykloturistikou,
pěší turistikou, hromadnými sportovními akcemi, lesním provozem (doprava), sběrem lesních
plodů a myslivci.
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Ptačí oblast Krkonoše
-

Intenzivní cestovní ruch - vyrušování především druhů volných ploch na hnízdištích (zejména
tetřívek obecný, čáp černý, svalík modráček tundrový).
Rozšiřování lyžařských areálů – úbytek stanovišť a vyrušování (tetřívek obecný, lejsek malý,
s menším rizikem i ostatní druhy).
Rozšiřování zástavby do volné krajiny, výrazné zvyšování ubytovacích kapacit (chřástal
polní).

Problémy a jevy v evropsky významných lokalitách
Evropsky významné lokality (EVL) byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví „národní seznam“ evropsky významných lokalit. Tento seznam byl upraven a doplněn
nařízením vlády č. 301/2007 Sb., č. 371/2009 Sb., č. 318/2013 Sb., č. 73/2016 a č. 207/2016 Sb.
EVL 1 – Bílá Desná – kanál protržené přehrady (CZ0513657)
-

Rušení zimujících jedinců při zimování, rozdělávání ohňů v kanále a blízkosti jeho vchodů.

EVL 2 – Bukovec (CZ0510405)
-

Odumírání lesních porostů v 70. a 80. letech 20. století, které bylo způsobeno dlouhodobou
imisní zátěží, obalečovou kalamitou a minimálně dvousetletým lesnickým hospodařením.

-

Jakékoli odlesnění představuje vzhledem k příkrosti svahů Bukovce reálné nebezpečí
eroze značných rozměrů.

-

Velké škody způsobují nadměrné stavy zvěře - okus a vytloukání. Veškeré výsadby je proto
nutné nákladně ochraňovat před zvěří (oplocenky, individuální ochrany).

-

Vysoká intenzita turisticko-sportovní využití krajiny.

-

Lučním společenstvům hrozí v případě porušení kontinuity hospodaření degradace
a eutrofizace.

EVL 3 – Cihelenské rybníky (CZ0513238)
-

Vypouštění rybníků při úpravách nebo letnění. Znečištění vody. Intenzivní chov ryb.
Zazemňování.
Průchod návrhového koridoru silnice I/9 v blízkosti hranice EVL.

EVL 4 – Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky (CZ0513237)
-

Antropogenní vlivy - znečišťování vody.

-

Průchod návrhového koridoru silnice I/9 v blízkosti hranice EVL.

-

Příprava protipovodňových opatření (poldr).

EVL 5 – Český Dub – základní umělecká škola (CZ0513658)
-

-

Opravy v půdním prostoru (oprava střechy, krovů, chemické ošetření) v letním období, tedy
v době porodů a výchovy mláďat - stavební úpravy (například půdní vestavby) a jiné
nevhodné změny v půdním prostoru.
Zamezení přístupu netopýrů na půdu, zakrytí či odstranění vletových otvorů.

EVL 6 – Doksy – zámek (CZ0513659)
-

-

Opravy v půdním prostoru (oprava střechy, krovů, chemické ošetření) v letním období, tedy
v době porodů a výchovy mláďat - stavební úpravy (například půdní vestavby) a jiné
nevhodné změny v půdním prostoru.
Zamezení přístupu netopýrů na půdu, zakrytí či odstranění vletových otvorů.
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EVL 7 – Dolní Ploučnice (CZ0513505)
-

Znečištění vody.

-

Regulace vodního toku a existence příčných stupňů bránících v obousměrných migracích
vodních živočichů.

-

Intenzivní chov ryb.

EVL 8 – Horní Kamenice (CZ0423507)
Znečištění vody.
-

Regulace vodního toku a existence příčných stupňů bránících v obousměrných migracích
vodních živočichů.

EVL 9 – Horní Ploučnice (CZ0513506)
Snížení druhové pestrosti především u vlhkých luk v důsledku sukcesního vývoje ladem
ponechaných ploch. Původně obhospodařované louky v nivě Ploučnice a dalších vodních
toků nejsou koseny ani spásány.
-

-

Eutrofizace, narušení vodního režimu, nešetrné lesní hospodářství.
Hradčanské rybníky: V minulosti byly hráze rozryty tanky, snížením hladiny byla vodní
a rašelinná vegetace značně ochuzena. Černý rybník sloužil dokonce jako deponium
pro odpad z ČOV v Kuřivodech. V roce 1990 zasáhl území velký lesní požár. Menší
opuštěné louky v blízkosti rybníků postupně degradují.
Území Horní Ploučnice: aplikace insekticidů, zarůstání či naopak intenzifikace hospodaření,
úpravy koryta, změny vodních poměrů, znečištění.

EVL 10 – Janovické rybníky (CZ0513240)
Vysychání. Vyschnutí prvého z Janovických rybníků, které se projevilo za mimořádně
suchého léta 2003 má patrně vliv na zánik všech larev vážek, včetně druhu Leucorrhinia
pectoralis. Přesto, že rybníky nejsou hospodářsky využívané, jsou ve třetím, nejvýše
položeném rybníce chováni karasi zlatí, vliv na populaci vážek nelze tímto vyloučit.
Hnojení.
EVL 11 – Jeskyně Sklepy pod Troskami (CZ0513666)
Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.
EVL 12 – Jestřebsko – Dokesko (CZ0514042)
-

Viz výše CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

EVL 13 – Jezevčí vrch (CZ0510509)
-

Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

EVL 14 – Údolí Jizery a Kamenice (CZ0513822)
Území mohou ohrozit nevhodné protipovodňové zásahy do koryta, existence příčných
stupňů, nedodržování minimálních zůstatkových průtoků u malých vodních elektráren
a komunální i průmyslové znečistění vody.
-

Údolí Jizery je díky své nepřístupnosti poměrně málo zasaženo antropogenními vlivy.
Nejzávažnější jsou dopady lesního hospodaření (vysoký podíl smrku v části lesních
porostů).
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Další vlivy i potenciální ohrožení představuje turistický koridor (pěší turistika, vodáci,
cyklostezka).
V údolí se rovněž vyskytují rekreační chatky a trampská obydlí, které území ovlivňují pouze
v lokálním měřítku.

-

EVL 15 – Jizerskohorské bučiny (CZ0510400)
K nejvýznamnějším negativním vlivům současnosti patří imise, které i přes jisté zlepšení
v minulých letech dále negativně působí na stav ekosystémů. Vysoká imisní zátěž spolu
s antropogenním zvyšováním podílu smrku dnes způsobují výraznou acidifikaci přírodního
prostředí.

-

EVL 16 – Klíč (CZ0510508)
Největší ohrožení je v nestabilitě lesních ekosystémů, v širším území jsou časté smrkové
monokultury i bučiny s výrazně navýšeným podílem smrku oproti přirozenému stavu.
Na velkoplošných pasekách je velmi obtížná obnova lesa.
Ústup od tradičního obhospodařování nelesních ploch se projevuje zarůstáním luk
a pastvin expanzivními druhy.
Celá oblast EVL Klíč je turisticky mimořádně využívaná, častá je půdní eroze mimo cesty
i poškození cenné reliktní vegetace.

-

EVL 17 Kokořínsko (CZ0214013)
Viz CHKO Kokořínsko - Máchův kraj výše.

-

EVL 18 – Kozlov – Tábor (CZ0510164)
Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

-

EVL 19 – Krkonoše (CZ0524044)
Viz KRNAP výše.
EVL 20 – Lemberk – zámek (CZ0513662)
Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

-

EVL 21 – Luční potok (CZ0513254)
Znečištění vody. Regulace toků. Intenzivní chov ryb.

-

EVL 22 – Lužickohorské bučiny (CZ0420520)
Viz CHKO Lužické hory.
EVL 23 – Manušické rybníky (CZ0513244)
Vypouštění rybníků při úpravách (odstraňování bahna) nebo letnění. Výstavba silnice I/9
a suchého poldru na Šporce.

-

EVL 24 – Poselský a Mariánský rybník (CZ0514669)
-

Ohrožení - vypouštění rybníka při úpravách nebo letnění, eutrofizace vody rybníka a přítoků,
sukcesní změny - expanze rákosu a šíření pionýrských dřevin do rašelinných bezlesí,
nešetrné formy lesnického hospodaření, zintenzivnění rybářského hospodaření na rybnících.
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EVL 26 – Podhájí – chalupa (CZ0513663)
-

Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

EVL 27 – Podtrosecká údolí (CZ0514113)
Viz CHKO Český ráj.
EVL 28 – Prácheň – Zicht (CZ0513249)
-

Zazemňování vodní plochy.
Potenciální výsadba ryb.

EVL 29 – Průlom Jizery u Rakous (CZ0510191)
-

Neobhospodařování lučních porostů a jejich následná degradace a zarůstání křovinami
a náletem, zarůstání údolní nivy.

-

Negativně působí také divoké skládky zejména zahradního odpadu – vliv zástavby včetně
rekreační.

EVL 30 – Quarré (CZ0510403)
Lokalita se nachází v oblasti silně zasažené imisemi a hmyzími kalamitami v 70. a 80.
letech minulého století. Lesní porosty ve svazích Plochého vrchu byly z důvodu silného
poškození takřka beze zbytku vytěženy a nahrazeny smíšenými kulturami smrku ztepilého
a smrku pichlavého. Vytěžena byla i rašelinná smrčina tvořící úzký lem náhorního
vrchoviště – v současnosti zde probíhá přirozená obnova porostu z původního genofondu
smrku. Samotné vrchoviště bylo porostlé četnými zakrslými smrky, které povětšinou
uhynuly a jen pozvolna regenerují. Acidifikace a eutrofizace zřejmě narušila i strukturu
vrchovištních společenstev. Odlesnění přilehlých svahů a změněná srážková bilance
posledních let přinášejí riziko vysychání vrchoviště a šíření bezkolence modrého (Molinia
caerulea) na úkor typických společenstev. Lokalita byla poškozována jelení zvěří, která zde
měla přirozené shromaždiště. Po jejím oplocení (nedávno opraveném) tento negativní vliv
ustal.
EVL 31 – Rašeliniště Jizerky (CZ0510402)
-

-

Dlouhodobým problémem negativně ovlivňujícím vegetaci je acidifikace prostředí
způsobená letitým působením imisí. Lesy byly plošně poškozeny imisním zatížením
a kalamitním výskytem hmyzích škůdců. Imisní zátěž, i přes výrazné snížení, stále
negativně ovlivňuje rozšíření a diverzitu zejména mechorostů a lišejníků, ale i zdravotní
stav lesních porostů.
Území je ovlivněno dřívějšími výsadbami nepůvodních jehličnanů a zjednodušenou
věkovou, druhovou i prostorovou strukturou porostů.

EVL 32 – Rašeliniště Jizery (CZ0510415)
-

-

Dlouhodobým problémem negativně ovlivňujícím vegetaci je acidifikace prostředí
způsobená letitým působením imisí. Lesy byly plošně poškozeny imisním zatížením
a kalamitním výskytem hmyzích škůdců. Imisní zátěž, i přes výrazné snížení, stále
negativně ovlivňuje rozšíření a diverzitu zejména mechorostů a lišejníků, ale i zdravotní
stav lesních porostů.
Území je ovlivněno dřívějšími výsadbami nepůvodních jehličnanů a zjednodušenou
věkovou, druhovou i prostorovou strukturou porostů.
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EVL 33 – Rokytka (CZ0513251)
-

Komunální znečistění (z obce Kryštofovo údolí). Necitlivé regulace toku a opravy páteřní
komunikace, které místy vyžadují zásahy do břehů a koryta. Nevhodné rybářské
obhospodařování (skladba a početnost obsádky).

EVL 34 – Roverské skály (CZ0512100)
-

Obnovní těžba - v těsné blízkosti lokalit vláskatce tajemného může dojít ke změně
mikroklimatu ve skalních štěrbinách.
Rozdělávání ohňů v jeskyních a převisech a vysušování stanoviště.

EVL 35 – Skalice u České Lípy (CZ0513665)
-

Těžební a důlní aktivity - případný pokus o obnovení těžby (jak podzemním tak povrchovým
způsobem) - prokopávání a otvírání zavalených vchodů.
Rušení zimujících jedinců při zimování, rozdělávání ohňů v podzemním lomu a blízkosti
jeho vchodů.

EVL 36 – Slatinné vrchy (CZ0513255)
-

Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

EVL 37 – Smědá (CZ0510402)
Regulace toku a technické opevňování břehů. Těžba sedimentů z toku.
-

Nedodržování minimálních zůstatkových průtoků ze strany odběratelů vody.

-

Likvidace břehových porostů.

-

Znečišťování toku.

EVL 38 – Smědava (CZ0510408)
-

Území bylo zasaženo imisemi, gradacemi hmyzích škůdců a následnou živelnou těžbou
dřeva zejména v 1. polovině 80. let. Přesto byla významná část lesa zachována.
Provoz na blízké silnici je minimální a nemá významný negativní vliv na ekosystémy.

EVL 39 – Stružnické rybníky (CZ0513257)
-

Vypuštění rybníků při úpravách nebo letnění.

EVL 40 – Ronov – Vlhošť (CZ0513258)
Větší část lokality modrásků je potenciálně ohrožena intenzifikací zemědělského
obhospodařování – seč v nevhodných termínech.
-

-

Menší část lokality je naopak ohrožena dlouhodobým neudržováním, které má za následek
degradaci porostů. Při nekosení mokřadních společenstev může dojít k jejich degradaci,
především šířením rákosu a hromaděním stařiny.
V minulosti provedené meliorace pravděpodobně výrazně ovlivnily vodní režim a řada
vhodných lokalit pro vrkoče vyschla.

EVL 41 – Suchý vrch – Naděje (CZ0514041)
-

Nebezpečí představuje značná návštěvnost lokality, vč. četných návštěv pseudokrasu
na Milštejně a nelegálně i ledové jeskyně Naděje.
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EVL 42 – Svitavka (CZ0513509)
-

Regulace toku.

-

Znečištění vody (především komunálními odpadními vodami z obcí).

-

Nevhodné rybářské hospodaření (slovování ryb a vysazování nevhodné obsádky).

-

Nadměrné odběry vody z toků způsobující vysychání koryta a náplavů.

EVL 43 Vápenice – Basa (CZ0513261)
Místně se negativně projevuje zanedbávání údržby luk nebo jejich intenzivní využití.
-

Potenciální riziko představuje expanze obytné a rekreační zástavby.

EVL 44 – Velký a Malý Bezděz (CZ0514243)
-

Stav území ovlivňuje turistický ruch.

EVL 45 – Zahrádky (CZ0513508)
Odstraňování starého dřeva a umírajících stromů.
-

Aplikace pesticidů.

-

Plánovaná přeložky silnice I/15

EVL 46 – Západní jeskyně (CZ0514667)
Turistický ruch - rušení zimujících jedinců při zimování, rozdělávání ohňů v jeskyni
a v blízkosti vchodů.
EVL 47 – Zdislava – kostel (CZ0513668)
-

Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.

EVL 48 – Binov – Bobří soutěska (CZ0510441)
Bez problémů a jevů životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně
ovlivněny.
EVL 49 – Červený rybník (CZ0515001)
-

Odvodnění lokality.

-

Intenzivní rybniční hospodaření spojené se zvyšováním úživnosti (vysoká rybí osádka,
hnojení rybníka).

-

V případě absence managementu konkurence bylin (zejména expanze rákosu) a zarůstání
náletovými dřevinami.

EVL 50 – Jizerské smrčiny (CZ0510412)
Dlouhodobé působení imisí vedlo v 70. a 80. letech 20. století spolu s vlivy hmyzích škůdců
a lesního hospodářství k rozpadu lesních ekosystémů náhorních partií Jizerských hor.
Dochází k postupné obnově. Imisní zátěž neustále negativně ovlivňuje rozšíření a diverzitu
zejména mechorostů a lišejníků, ale i zdravotní stav lesních porostů.
EVL 51 – Ralsko (CZ0510028)
Na vrcholu Ralska a na Vranovských skalách se značně projevuje i turistická zátěž.
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Migrace v krajině a fragmentace krajiny
Poměrně významným kumulativním vlivem je snižování migrační prostupnosti krajiny. Pro zajištění
migrační průchodnosti jsou vymezeny migrační koridory a pro velké savce, kteří mají největší
prostorové nároky na prostupnost území, případně migračně významná území. Migračními
koridory pro velké savce se zabývá Strategická migrační studie pro LK. Dálkové migrační koridory
(dále jen DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny
pro velké savce. Jsou to plošně vymezené liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky
v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců.
Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny
i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Součástí níže uvedeného schématu jsou
konfliktní místa, kde je migraci významně nebo zcela zabráněno.
Migrační bariéry jsou přírodní a antropogenní struktury v krajině, které brání volnému pohybu
živočichů. Hlavními objekty krajiny s bariérovým efektem jsou: silnice a dálnice, železnice, vodní
toky a plochy, ploty a ohradníky, osídlení a bezlesí.

Zdroj: databáze ÚAP LK, export 6/2019 zdroj Strategická migrační studie LK 2014 (Evernia)

150

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

A.6.

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ AZÚR, VČETNĚ
VLIVŮ
SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH
A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH

V kapitole A.1. byl podrobně uveden přehled změn, které přináší AZÚR. Přímo v kapitole A.1. je
zároveň uvedeno, zda změny mohou mít vliv na životní prostředí a budou tedy podrobně
posuzovány nebo zda se jedná o formální administrativní úpravy, které vliv mít nemohou. Tato
kapitola se již zabývá pouze takovými úpravami AZÚR, které schválený dokument ZÚR mění.
Při studiu vyhodnocení vlivu jednotlivých zásad koridorů apod. je vhodné se seznámit s popisem
v kapitole A.1, srovnávacím textem koncepce AZÚR a případně s odůvodněním AZÚR.
AZÚR uvádí v úvodu priority územního plánování kraje. Dále výroková část AZÚR formuluje
pro jednotlivé řešené oblasti územního rozvoje zásady, které dále specifikuje a zpřesňuje formou
kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování. Pokud je to
možné, dochází k územnímu vymezení, nejčastěji ve formě koridorů nebo ploch. Mohou být
stanovena kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
Územní rezervy nejsou dle § 36 odst. 1 stavebního zákona předmětem posouzení vlivů na životní
prostředí. Nejvýznamnější teoretické potenciální vlivy, které by mohly nastat v případě změny
rezervy na konkrétní koridor jsou komentovány, ale není proveden odhad významnosti vlivu.
Použité metody a postupy hodnocení vlivů jsou uvedeny v kapitole A.7. Na základě vyjádření MŽP
ČR ze dne 29.5.2019 č.j. MZP/2019/710/1576 je do této kapitoly doplněna i část kapitoly
navazující kapitoly A.7, konkrétně přehled složek životního prostředí, které jsou níže v kapitole
posuzovány, stejně jako stručný popis metodiky.
U záměrů s konkrétním územním průmětem byly hodnoceny vlivy jednotlivě na potenciálně
ovlivněné složky a faktory životního prostředí, které je možné na úrovni ZÚR hodnotit nebo
alespoň z hlediska možného vlivu relevantně komentovat. Slovní komentář je doplněn shrnujícím
a zjednodušujícím vyhodnocením velikosti vlivu na složky a faktory životního prostředí, které byly
pro účely vyhodnocení vlivů rozděleny na 14 jevů životního prostředí:
Povrchové vody
Podzemní vody
ZPF
PUPFL
Přírodní prostředí - ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP apod.
Fragmentace krajiny apod.
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny
Veřejné zdraví
Hluk
Ovzduší
Klima
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000
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Vlivy na složky životního prostředí jsou kvantifikovány do několika stupňů:
Číselné vyjádření
vlivu

Slovní vyjádření vlivu

-2

potenciálně významný negativní vliv

-1

potenciálně mírný negativní vliv, popř. vliv, k jehož určení významnosti chybí konkrétní
metodická kritéria a vliv nelze současně na úrovni ZÚR přesněji specifikovat; nebrání
schválení koncepce

0

bez vlivu nebo zanedbatelný vliv, nebrání schválení koncepce

+1

potenciálně mírně pozitivní vliv, nebrání schválení koncepce

+2

potenciálně významný pozitivní vliv, nebrání schválení koncepce

?

vliv nelze vyhodnotit (z důvodu malého měřítka, popř. nedostatku informací o záměru
na úrovni ZÚR)

Sledované podtypy vlivů dle doby působení
Krátkodobé vlivy
Střednědobé
Dlouhodobé
Přechodné
Trvalé

působí po dobu realizace záměru
působí v případě etapové nebo neúplné realizace záměru (např. nerealizace
doprovodných staveb) nebo po dobu zkušebního provozu
působí po dobu provozu (užívání) realizovaného záměru
vratné vlivy
působí i v případě likvidace realizovaného záměru (nevratný vliv)

Sledované podtypy vlivů dle způsobu účinku
Přímé vlivy
Nepřímé
(sekundární)

působící přímo na posuzovanou složku životního prostředí
Vliv na posuzovanou složku životního prostředí působí zprostředkovaně (nepřímo)
přes jinou složku životního prostředí (např. zhoršení zdravotního stavu obyvatel
v důsledku nárůstu imisní zátěže ovzduší)

Vlivy kumulativní a synergické
Kumulativní vlivy
Synergické vlivy

Je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidů dusíku) z různých zdrojů
Definuje se jako působení vlivů různého druhu nebo působení různých vlivů
s nelineárním efektem (např. současné působení více zdrojů různých emisí) na danou
složku životního prostředí

Protože se jedná o aktualizaci ZÚR, ve které dochází poměrně často k dílčím úpravám již platných
koridorů, je pro každý faktor životního prostředí vliv uváděn jednotlivě pro stav platných ZÚR, je
uváděna relativní změna velikosti vlivu v důsledku AZÚR a je uváděna celková (absolutní) velikost
vlivu dle AZÚR. Takto rozčleněné hodnocení vlivu je uvedeno v tabulce u každého koridoru
i v souhrnné tabulce hodnocení vlivů všech koridorů společně.
Vyhodnocení zohledňuje všechny přepokládané vlivy různých typů, různé doby působení, způsobu
účinku i spolupůsobení více vlivů (kumulativní a synergické vlivy). Jsou posuzovány přímé
i nepřímé vlivy AZÚR. V konkrétním posuzování není vždy úplně přesné některé výše uvedené
typy a podtypy vlivů mezi sebou jednoznačně rozlišit, ani to není pro úplné posouzení vlivů
koncepce z pravidla klíčové. Hodnocení vlivů je zaměřeno na popis mechanismu působení,
na velikost vlivu, dobu trvání apod. Nemusí být výslovně uvedeno, zda se jedná např. o vliv přímý
nebo nepřímý. Je ale popsáno, jak k potenciálnímu ovlivnění může docházet; např., že vlivem
znečištění ovzduší nebo hluku může docházet k ovlivnění veřejného zdraví. Typ vlivu podle doby
trvání je zpravidla slovně v textu uveden pro všechny plánované koridory. V závorce, většinou
na konci textu je uveden kód velikosti vlivu, viz tabulka výše.
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Složky a faktory životního prostředí, které ve většině posuzovaných záměrů nejsou potenciálně
ovlivněny, nemusí být u každého záměru komentovány (není vždy uváděno, že vliv je nulový).
Vlivy na tyto faktory životního prostředí jsou komentovány zejména v případě, že ovlivnění
(pozitivní/negativní) bylo zjištěno, popř. je pravděpodobné. Příkladem je ovlivnění migračních
koridorů velkých savců, ochrana přírodních zdrojů a hornin apod.). Jednotlivě rovněž nemusí být
vždy slovně komentovány vlivy, které se pro určité typy záměrů opakují, popř. hodnocení míry vlivu
je na úrovni ZÚR omezené, a významnost vlivu se předpokládá maximálně mírná negativní. Na
úrovni ZÚR rovněž není možné např. hodnotit všechny vlivy na podzemní vody, protože velikost
vlivu zásadně ovlivňuje rozsah zásahů do podloží a umístění tohoto zásahu, apod. V rámci tohoto
jevu byly sledovány, např. střety koridorů s ochrannými pásmy vodních zdrojů.
Za textovým zhodnocením následuje tabelární zjednodušující shrnutí velikosti vlivů na sledované
jevy. Z důvodu přehlednosti nejsou již vlivy děleny na dílčí podtypy. Je uvedeno základní rozdělení
dle velikosti vlivu, které zohledňuje i všechna další výše uvedená kritéria. Pokud dochází ke změně
platného koridoru ZÚR, je porovnán vliv platného řešení v ZÚR s navrhovanou změnou v AZÚR.
Porovnání je provedeno v tabulce v rámci tří sloupců, přičemž první hodnotící sloupec
„dle platných ZÚR“ vyjadřuje vliv schválených ZÚR na sledované jevy životního prostředí, sloupec
„změna oproti platným ZÚR“ vyjadřuje změnu vlivu oproti řešení v patných ZÚR a sloupec „dle
AZÚR“ vyjadřuje celkovou absolutní velikost vlivu koridoru po úpravě v AZÚR. Uvedené tabelární
zkratky zjištěných vlivů nelze sčítat (mírné zvýšení (-1) existujícího mírného vlivu (-1) nemusí
znamenat (-2), tj. významný negativní vliv.
Kumulativní a synergické vlivy:
Hodnocení kumulativních a synergických vlivů je přizpůsobena velká část dokumentace SEA.
Posouzení kumulativní a synergických vlivů vychází z následujících kroků:
•

V kapitole A.1 je popsán vztah k jiným koncepcím. Je zde popsána souvislost s dalšími
koncepčními dokumenty, kde je zjištěno, které koncepce a jak mají vztah k AZÚR,
z čehož lze identifikovat první potenciální vlivy s kumulativními nebo synergickými vlivy.

•

V kapitolách A.3. až A.5 je popsán stav životního prostředí v Libereckém kraji a jsou
uvedeny potenciálně ovlivněné složky a faktory životního prostředí. Jsou uvedeny
problémy ochrany životního prostředí, které by mohly být dalším rozvojem potenciálně
ovlivněny. Je tak upozorněno na rizikové oblasti, kde nelze vyloučit kumulativní
a synergické vlivy se stávajícími aktivitami v území.

•

Je vyhodnocen vliv dílčích zásad a opatření AZÚR, vyhodnocena je velikost vlivu a dosah
tohoto vlivu (pokud je to možné).

•

Speciální části hodnocení kumulativních a synergických vlivů je zhodnocení průniků vlivů
různých záměru z hlediska vzájemného působení, velikosti tohoto působení a vzájemných
interakcí, tj. do jaké míry dochází ke změně velikosti dílčích vlivů. Posuzování
kumulativního a synergického působení různých záměrů je prováděno různě podle
ovlivněných složek nebo faktorů životního prostředí. Odpovídá přitom způsobu hodnocení
jednotlivých záměrů (např. koridorů). V případě záborů území (ZPF, PUPFL) se vychází
např. z procentuálního zastoupení sledovaných veličin ve vymezených koridorech.
V případě navyšování povrchového odtoku se odhad zpevněné plochy jednotlivých
vymezených koridorů sčítá. V některých dalších případech nelze vliv na úrovni ZÚR
konkrétně kvantifikovat. Je tedy použito slovního komentáře, např. pro změnu rozsahu
obytných území podél komunikací apod.

Hodnocení kumulativních a synergických vlivů je provedeno pro každý posuzovaný koridor
pod shrnující přehledovou tabulkou zjištěných vlivů. V tabulkovém přehledu je schématickou
zkratkou vyhodnocen i potenciální kumulativní vliv konkrétního koridoru. Pokud je vliv nulový, není
dále v textu komentován. Kladné a záporné kumulativní vlivy jsou slovně komentovány. Jsou např.
uvedeny další záměry (koridory), které se na kumulativním nebo synergickém vlivu mohou podílet.
Shrnutí kumulativních a synergických vlivů je uvedeno i souhrnně pro vybrané sledované jevy
na konci příslušné části kapitoly A.7.
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Koridory územních rezerv se dle § 36 odst. 1 stavebního zákona neposuzují, protože se jedná
„pouze“ o území chráněná pro potenciální prověření nebo využití. Informativně jsou komentovány
potenciální vlivy (bez vyhodnocení významnosti vlivu, popř. možnosti porovnání variantních
řešení). Informativní komentáře nemají vliv na akceptovatelnost koncepce ani na závěrečné
doporučení k projednání a vydání AZÚR.
Veřejně prospěšné stavby – silniční stavby a územní rezervy
D02R- územní rezerva pro výhledové zkapacitnění silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou –
Hrádek nad Nisou – hranice ČR/Polsko
Nové vymezení územní rezervy pro výhledové rozšíření současné silnice I/35 na čtyřpruhové
uspořádání v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy do roku 2040. Potenciální vliv na životní
prostředí případného rozšíření v budoucnu zjistitelný na úrovni ZÚR by měl být případně malý.
Při případném konkrétním využití bude dotčena zejména zemědělská půda, lesy (menší remízy)
mohou být dotčeny jen omezeně dílčím rozšíření současné komunikace, zvláště chráněná území
se nevyskytují. Rozšířením se zvýší efekt migrační bariéry. Koridor vede mimo zastavěná území.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
S5_D01C - kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice
LK/KHK
Upřesnění koridoru S5_D01C vychází ze zpracované aktualizace technické studie trasy silnice I/35
(Valbek, 2017) v návaznosti na závěry zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
varianta E1. V roce 2017 bylo zpracováno biologické hodnocení (Bauer, 2017) a migrační studie
(Bauer, 2017). Vyhodnocení vlivu koridoru vychází z informací získaných při terénním šetření
k uvedeným studiím.
ZPF, PUPFL

Koridor S5_D01C je vymezen z 90 % na ZPF, z toho 49 % jsou půdy I. a II. třídy ochrany. PUPFL
má ve vymezeném koridoru podíl 6 %. Vliv byl vyhodnocen s ohledem na povahu záměru
(významnou silniční stavbu) jako trvalý mírný negativní – akceptovatelný (-1).
Vody

Silniční koridor v Turnově přechází řeku a Jizeru a její nivu. Vybudování dostatečně dlouhé mostní
estakády v nivě Jizery je podmínkou vyloučení zásadního vlivu na odtokové poměry. Výroková
část AZÚR toto řeší v souladu s požadavkem stanoviska MŽP v zásadě Z16 v úkolech pro územní
plánování: „minimalizovat negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery.“ Vliv na vody
potom bude mírný negativní (-1).
Technická studie stavby (Valbek, 2017) s tímto počítá. Dílčím způsobem lze očekávat zvýšení
povrchového odtoku ze zpevněné plochy vozovky, tento vliv se předpokládá mírný negativní (-1).
Na úrovni ZÚR nelze vyloučit ovlivnění režimu podzemních vod v důsledku realizace silničního
tělesa, např. zářezů. Koridor prochází v okolí Jizery ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně
v úseku dlouhém cca 4,7 km. V meandru Jizery u Nudvojovic do vymezeného koridoru nebo do
jeho okraje zasahuje několik bodových pásem ochrany vodního zdroje, konkrétně Nudvojovice
TN-1, TN-2, T-2, T-4, T-5. Pro všechny tyto vodní zdroje je vymezeno společné pásmo ochrany
II. stupně. Vliv na podpovrchové vody se na úrovni ZÚR hodnotí jako mírný negativní (-1).
Minimalizace vlivu bude závislá na projektovém řešení. Vliv bude trvalý.
Přírodní zdroje a horniny

Protože řada přírodních zdrojů je hodnocena v samostatných kapitolách (půda, voda, živá příroda)
zabývá se tato kapitola vlivem na nerostné bohatství a horniny. Koridor nezasahuje
do vymezených chráněných ložiskových území. Vliv lze vyloučit (0).
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Přírodní poměry (ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP, atd.)

Trasa koridoru silnice S5 začíná na současné MÚK Turnov silnic D10 a I/35 a pokračuje v polích
západně a jižně od Turnova k Jizeře, podél které je vymezen regionální koridor. Niva Jizery
v blízkosti soutoku s Libuňkou (lokální biokoridor) bude překonána zřejmě poměrně dlouhou
mostní estakádou, ovlivnění funkčnosti a prostupnosti lze předpokládat za této podmínky poměrně
malé. Předměstí Turnova (Mašov, Hamry, Pelešany) je obydlené a zvedá se se nad nivu Libuňky,
v rámci koridoru S5 se v tomto úseku počítá s tunelem, který ústí na okraji Pelešan, překonává
Libuňku – lokální biokoridor - mostem a dále vede s tímto LBK několik stovek metrů v souběhu
(s okrajem pole a neorané části nivy). Vliv na funkčnost LBK i VKP (tok a údolní nivu) lze
předpokládat trvalý mírný negativní (-1). Z významnějších druhů byla v Libuňce prokázána zvláště
chráněná střevle potoční. Ovlivnění může být maximálně lokální v případě opevňování koryta
v místě mostního objektu. Na projektové úrovni zpracování záměru je třeba preferovat přírodě
blízké řešení.
Následně kříží navrhovaný koridor stávající silnici I/35 a směřuje k východu. Mezi Sekerkovými
Loučkami a Svatoňovice se stáčí k jihu a protíná další významnější přírodní prvek, tím je prudký
zalesněný svah s fragmenty dubohabřin, vymezený současně jako lokální biocentrum. V prudkém
svahu nad Václavským potokem se předpokládá začátek další delší mostní estakády, která
překoná LBK Václavský potok a místní komunikaci. Lze předpokládat, že biocentrum bude příčně
přerušeno na velikostně podobné části. Lze předpokládat, že funkčnost lokálního biocentra může
být trvale narušena a bude potřeba úprava hranic pro zajištění minimální velikosti. Rozsah zásahu
do malého, trvalého segmentu poměrně zachovalé dubohabřiny bude závislý na umístění
silničního tělesa v rámci koridoru a technickém řešení. Funkčnost biokoridoru na Václavském
potoce by při realizaci mostní estakády neměla být podstatně omezena.
V prostoru napojení koridorů S5_D01C a D18E bude trvale zasažen lokální biokoridor. Jeho
funkčnost je aktuálně velmi omezená, popř. je nefunkční. Jedná se o poměrně ruderální občasně
protékající strouhu v polích a o polní cestu. Je pravděpodobné, že bude třeba na úrovni územních
plánů a na projektové úrovni řešit přeložení tohoto biokoridoru, protože nebude zajištěna funkčnost
tohoto LBK.
Přírodní prostředí bude dotčeno v prostoru východně od Rovenska. U zemědělského závodu SV
od sídla Sýkořice trvale protíná koridor silnice S5 na úpatí kopce Hrobka lokální biokoridor, který
ovšem nebude pravděpodobně možné, s ohledem na morfologii terénu, překonat mostem.
Prostupnost LBK tak může být trvale omezená a bude třeba tento střet řešit na úrovni územního
plánu, popř. na projektové úrovni (např. přeložením biokoridoru). Navazující trvalé křížení koridoru
S5_D01C s lokálním biokoridorem podél potoka Veselky bude možné řešit kapacitním mostem,
a tudíž k významnému omezení funkčnosti a prostupnosti by dojít nemělo. Na Veselku navazuje
kopcovitá zalesněná pasáž, kde dojde k trvalé fragmentaci poměrně eutrofního smíšeného lesa.
Při překonání zvlněné plošiny nad Veselkou trvale kříží koridor S5_D01C další lokální biokoridor,
a to ve vrcholové partii v místě křížení místní komunikace (Rovensko – Křečkovice). Lze
předpokládat, že komunikace bude v tomto místě spíše v zářezu a nebude zřejmě možné překonat
biokoridor mostním objektem. Prostupnost LBK tak může být trvale omezená a bude třeba tento
střet řešit na úrovni územního plánu, popř. na projektové úrovni (např. přeložením biokoridoru).
Na hranici kraje překonává koridor S5_D01C další strmý svah nad potokem Koudelkou. Podél
Koudelky je vymezen lokální biokoridor, který bude muset být s největší pravděpodobností
překonán velkým mostním objekt (s ohledem na souběžnou železniční trasu a navazující prudký
svah nad Koudelkou). Funkčnost biokoridoru by neměla trvale být významně ovlivněna. Svah
nad Koudelkou porůstá sníženým lesem s poměrně velmi degradovaným, eutrofním podrostem.
V posuzovaném úseku koridoru S5_D01C je nejvýznamnějším přírodním biotopem malý fragment
dubohabřiny (lokálního významu) v prudkém svahu nad Václavským potokem. Další přírodní
biotopy se vyskytují poměrně maloplošně a jedná se o degradované segmenty lokálního významu.
Zvláště chráněné druhy rostlin se ve sledované části koridoru S5_D01C vyskytují ojediněle. Bylo
zjištěno několik jedinců bledule jarní v údolí Václavického potoka. Ze zvláště chráněných živočichů
byly zjištěny relativně běžnější druhy, které se vyskytují v blízkém i v širším okolí záměru. Záměr
bude znamenat v některých případech trvalý zábor menší části vhodného biotopu.
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V některých případech může dojít k trvalému lokálnímu poklesu populace (např. u ptáků k zániku
hnízdiště apod.), které ovšem nebude znamenat významné negativní ovlivnění populace těchto
druhů v okolí. Rizikem jsou i střety s jedinci za provozu silnice, popř. vyrušování, tento vliv je
dlouhodobý až trvalý. Trvale dotčené nebo potenciálně dotčené zvláště chráněné druhy jsou
zpravidla méně ohrožené, spíše lokálního významu, popř. riziko ohrožení je malé. Zjištěni byli
střevle potoční, kuňka obecná, skokan štíhlý, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký,
užovka obojková, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, holub doupňák, krahujec
obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, lejsek šedý, moták pochop, slavík obecný, ťuhýk obecný,
žluva hajní, netopýr hvízdavý, netopýr vodní, vydra říční. Uvedené vlivy na přírodní poměry se
předpokládají trvalé, mírné negativní (-1).
Vliv na uvedené prvky biotopy lze očekávat v průběhu výstavby, bude se tedy jednat o krátkodobý
vliv. Přechodným vlivem při výstavbě bude zejména vyrušování a přímá disturbance zejména
některých druhů. Vliv bude záviset na řadě okolností výstavby, které nelze na úrovni ZÚR hodnotit.
Fragmentace krajiny

Nově navržený koridor komunikace může mít trvalý vliv na fragmentaci krajiny. Stávající silnice
I/35 je významnou migrační bariérou, která zdejší krajinu fragmentuje. Po jejích stranách jsou
vymezeny dva dosud dopravou nefragmentované polygony (UAT) (Anděl a kol., 2005). Fragment
UAT č. 203 ležící jižně od stávající silnice I/35 prakticky nebude zasažen, dotčen bude jen
nepatrně na jižním okraji Turnova. Naopak fragment UAT č.202 bude zasažený ve své severní
části nedaleko Turnova směrem k Rovensku pod Troskami. Oproti zmenšení UAT č.202 se UAT
č. 203 plošně zvětší tím, že stávající významná silnice I.třídy (I/35) bude posunuta k východu, resp.
podstatná část dopravní intenzity.
Minimalizovat vliv komunikací na fragmentaci krajiny je možné realizací dostatečného počtu
přechodů pro živočichy (vhodných parametrů). Návrh na četnost a parametry přechodů
pro živočichy bývá výstupem migrační studie. V případě posuzovaného úseku S5 byla migrační
studie již zpracována na úrovni studie proveditelnosti záměru pro úsek Turnov – Úlibice (Bauer
a Bauer, 2017). Dochází ke křížení silničního koridoru s migračním koridorem velkých savců 799
evidovaným v příslušné vrstvě ÚAP, v úseku mezi Karlovicemi a Mírovou pod Kozákovem
(koridory vedou několik stovek metrů v souběhu). Na úrovni technické studie stavby bylo
prokázáno, že v území jsou poměrně vhodné morfologické poměry, aby bylo možné zajistit
v celém úseku koridoru S5_D01C dostatečně kapacitní migrační přechody s dostatečnou četností.
Požadavek na vyhodnocení migrační propustnosti konkrétní stavby bude uveden v kapitole 11
(návrh požadavků na rozhodování ve vymezených koridorech). Vliv na úrovni ZÚR je mírný
negativní (-1).
Krajinný ráz

Kapacitní liniová silniční stavba bude trvale znamenat cizorodý technicistní prvek v krajině. Stavba
bude viditelná i z některých výhledových míst CHKO Český ráj. Dílčím způsobem dojde
i k trvalému zásahu do znaků přírodní charakteristiky KR, viz vliv na přírodní poměry. Vliv na úrovni
ZÚR je trvalý mírný negativní (-1).
Hluk, ovzduší a klima, veřejné zdraví

Realizací přeložky silnice I/35 v navrhovaném koridoru dojde k převedení tranzitní dopravy
z obydlených částí řady sídel. V Turnově by se v obydlených částech měla snížit doprava a její
hlavní negativní projevy (hluk a emise výfukových plynů) v okolí sídliště Jana Patočky a na jižním
okraji města, v místní části Na Kamenci. Dlouhodobé až trvalé zlepšení akustické situace, imisní
situace a zmírnění vlivu dopravy na veřejné zdraví se projeví v rozsahu odpovídajícím poklesu
intenzity dopravy, což na úrovni ZÚR není známo. K mírnému zhoršení emisní situace a zvýšení
hluku naopak zřejmě dojde v okrajové části Turnova, konkrétně Mašov – Pelešany. Konkrétní
projektové řešení bude muset využít v části vedení komunikace tunel (pod místní částí Hamry).
Celkově lze očekávat, že se počet obytných objektů i obyvatel v okolí komunikace I/35 po realizaci
záměru podstatně sníží. Pro novou stavbu bude možné, v případě potřeby, realizovat opatření
proti hluku apod. S ohledem na zlepšení kvality ovzduší a snížení hlukové zátěže lze očekávat
dlouhodobý až trvalý mírný pozitivní vliv na veřejné zdraví (+1).
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Kromě Turnova lze snížení emisí z dopravy, snížení hluku a minimálně mírný pozitivní vliv
na veřejné zdraví očekávat i v dalších sídlech, kudy v současnosti silnice I/35 prochází. Vysokou
intenzitou dopravy na silnici I/35 trpí poměrně velký počet obydlených částí malých sídel. Jsou to
Sedmihorky, Radvánovice, Hnanice, Borek, Ktová. Protože se jedná o malá sídla s malou
intenzitou místní dopravy, může odvedení tranzitní dopravy znamenat zejména významné snížení
hluku i emisí z dopravy (bude posouzeno na projektové úrovni). S výjimkou Turnova obydlené části
sídel nezasahují do nově navrhovaného koridoru S5_D01C. Mimo území Turnova se v blízkosti
koridoru vyskytují cca 4 samostatné objekty určené k bydlení. Odstup těchto objektů budoucího
tělesa silnice lze očekávat nejméně několik desítek metrů. Zde se může kvalita ovzduší nepatrně
až mírně zhoršit (-1), nicméně lze s velmi vysokou pravděpodobností očekávat, že k překročení
nejvyšších přípustných koncentrací znečišťujících látek u obytných objektů v důsledku dopravy
podél nové komunikace nedojde. Je reálné, aby na projektové úrovni byly hlukové limity splněny
(zajištění dostatečného odstupu v rámci koridoru, popř. realizací protihlukových opatření).
Uvedené vlivy jsou dlouhodobé až trvalé.
Celkově lze předpokládat mírně negativní až významně pozitivní vliv na kvalitu ovzduší z dopravy
a hlukovou situaci (-1 až +2). Vliv na veřejné zdraví je předpokládán jako mírný pozitivní (+1)
s ohledem na další vlivy v území, které nelze na úrovni ZÚR změnit (např. znečištění ovzduší
vlivem emisí z lokálních topenišť). Uvedené vlivy jsou dlouhodobé až trvalé.
Krátkodobé vlivy se projeví zvýšením obslužné dopravy staveniště na stávajících komunikacích.
Lze očekávat dílčí navýšení emisí výfukových plynů včetně prachu. Vliv na změnu koncentrací
nejvýznamnějších znečišťujících látek z dopravy v ovzduší se předpokládá nevýznamný. Podobně
dojde ke zvýšení hluku podél tras obslužné dopravy. Vliv na úrovni ZÚR nelze specifikovat,
protože nelze ani odhadovat intenzity ani směr obslužné dopravy při výstavbě. Z platné legislativy
vyplývá, že je nutné splnit platné legislativní požadavky. S ohledem na to se hodnotí tento
krátkodobý vliv jako mírný negativní (-1).
Relevantní vliv na klima se nepředpokládá (0). Vliv koridoru S5_D01C na základní parametry
klimatu (teplota, větry, srážky, vlhkost vzduchu) se nepředpokládá. Nová komunikace bude
znamenat z větší části přesun existující dopravy do nového koridoru, který je sice mírně delší, ale
zvýší se plynulost dopravy. Stavba nemá přímý vliv např. na produkci skleníkových plynů
z dopravy. Vliv je dlouhodobý až trvalý.
Kulturní a historické památky

V koridoru S5_D01C se vyskytují památkově chráněné objekty ojediněle při okrajích, přímé
ohrožení není příliš pravděpodobné. Na okraji Turnova, v části Nudvojovice zasahuje do okrajové
části koridoru památkově chráněný objekt – sýpka, který je součástí současného výrobního areálu.
Koridor nezasahuje do MPZ ani NKP.
Z hlediska pravděpodobnosti archeologických nálezů je větší část koridoru v rámci Turnova
zařazena do kategorie ÚAN I., a to v podstatě až do prostoru křížení koridoru a stávající silnice
I/35 u Valdštejnska. Východní část koridoru prochází územím kategorie ÚAN III. Nelze vyloučit
zásah do archeologických struktur. Vliv na úrovni ZÚR je trvalý mírný negativní (-1).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.

157

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí ,včetně vlivů kumulativních
(S5_D01C)
Velikost vlivu koridoru

Velikost vlivu kumulativní

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

-1

0 až -1

ZPF

-1

-1

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

-1

-1

Krajinný ráz

-1

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

+1

+1

Hluk

-1 až +2

+1

Ovzduší a klima

-1 až +2

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Veřejné zdraví

Kumulativní a synergické vlivy

Zábory ZPF a PUPFL navrhovanými koridory jsou podrobně uvedeny v Odůvodnění AZÚR. Zábor
ZPF se týká téměř všech dopravních koridorů. Celkový zábor koridory AZÚR je uveden níže
ve shrnutí kumulativních vlivů. Na Turnovsku je na úrovni ZÚR vymezen zejména související
koridor silniční přípojky D18E. Drobné přeložky železničních koridorů u Turnova nezvyšují zábor
půdy nad úroveň schválenou v ZÚR, protože dochází k dílčímu posunu tras platných koridorů.
V případě zásahů do PUPFL je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1,
D05B/1, D05B/2, D08B, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E, VTL1A,
VTL3. Kumulativní vliv na ZPF a PUPFL vymezenými koridory AZÚR se předpokládá mírný
negativní (-1).
Kumulativní vliv na zábor ZPF a PUPFL budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které
vyplynou z uplatňování ZÚR, např. v rámci rozvojových, popř. specifických oblastí a os, ale
v současné době nemají konkrétní územní průmět. Kumulativní vliv se celkově předpokládá trvalý
mírný negativní (-1).
Dojde k navýšení povrchového odtoku v důsledku nových zpevněných ploch komunikací.
K nevýznamné kumulaci koridoru S5_D01C v povodí Jizery může dojít zejména s koridory D18E,
D61, D64. Z pravé strany povodí Jizery ke zvýšení povrchového odtoku může dojít rozšířením
koridoru D23A. Relevantní mohou být další plány rozvoje území vyplývající z různých zásad ZÚR
(např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této
úrovni projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na plochách výstavby je
požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit
eliminaci tohoto vlivu. Kumulativní vliv na úrovni ZÚR bude na povrchové vody trvalý mírný
negativní (-1).
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí (ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP) může dojít
u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního
prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou
uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází
k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod.
Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C
D14A, D15C, D16A, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový
kumulativní vliv byl vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
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Negativní kumulativní vliv AZÚR se určitě může projevit v případě plošně nespecifikovaného
rozvoje na záboru přírodních biotopů, zvláště chráněných druhů apod. Tyto prvky jsou však
pod podrobnost rozlišení ZÚR a nelze tyto kumulativní vlivy v této fázi přesně vyhodnotit. Ochrana
je zajišťována kritérii pro rozhodování o změnách v území, viz kapitola A.11.
Obecně významné je potenciální kumulativní omezování průchodnosti krajiny. V tomto ohledu je
potenciálně nejvýznamnější právě koridor S5, jehož vliv na migrační prostupnost území byl
podrobně komentován výše. Ke kumulativnímu působení na migrační prostupnost území mohou
přispívat zejména tyto koridory: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E,
D23A, D52E, D52F, D62A. Celkově se kumulativní vliv na fragmentaci krajiny a migrační
prostupnost území předpokládá mírný negativní (-1). Velmi významný vliv na migrační prostupnost
území mají zastavěná území. AZÚR navrhuje rozvojové oblasti a osy, ovšem bez konkrétních
zastavitelných ploch. Zároveň AZÚR uvádí podmínky a kritéria, která mají rozvoj zastavěného
území usměrňovat na nižších stupních ÚPD.
Koridor S5 je konkrétním řešením silniční dopravy v rozvojové ose ROS2. Kumulativní vliv
na krajinný ráz může mít zejména vymezování navazujících zastavitelných ploch podél koridoru
S5. Na úrovni ZÚR nejsou tyto plochy navrhovány. Koridor prochází v krajinářsky mimořádně
významném území (vesnickou krajinnou mezi nespojitými částmi CHKO Český ráj) a je
pravděpodobné, že navrhování ploch pro výrobní, popř. skladové areály podél komunikace by
mohlo mít trvalý, významně negativní kumulativní vliv. S ohledem na podrobnost ZÚR se
doporučuje doplnit kritérium pro rozhodování: „Umísťování zastavitelných ploch podél koridoru
S5_D01C je možné ve volné krajině jen ve zcela výjimečných případech (zejména ve vazbě
na města) a při respektování přírodních a krajinných hodnot území“.
Negativní kumulativní a synergické účinky na hlukovou situaci budou zanedbatelné. Nový koridor
S5 naopak hlukovou zátěž v centrálních částech obcí snižuje. Podobně lze očekávat snížení
imisního zatížení z dopravy v obytném zastavěném území. Pouze výjimečně podél nové trasy
může docházet ke kumulativnímu, popř. synergickému vlivu s dopravou na ostatních
komunikacích, popř. novými zdroji znečištění ovzduší, které však nejsou na úrovni ZÚR vymezeny.
Počet obytných objektů podél nového koridoru se výrazně snižuje oproti aktuální situaci v okolí
silnice I/35. Nové přeložky silnic téměř výhradně počítají s obchvaty obcí a oddalují dopravu od
obytné zástavby. V rámci koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných
objektů v bezprostřední blízkosti komunikací. K odklonu dopravy z obcí nebo obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Kumulativní vliv
na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší z dopravy, popř. veřejné zdraví může být pozitivní, nejspíše
mírně (+1). Opatření pro snižování na úrovni ZÚR nejsou navrhována, protože jsou pod měřítko
rozlišení ZÚR. Obecně je možné v dalších fázích využít posunutí stavby v rámci vymezeného
koridoru, popř. realizace protihlukových opatření.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
S5_D01R - územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko
pod Troskami - hranice LK/KHK (prověření variantního řešení – jihozápadní obchvat Rovenska p.)
Územní rezerva koridoru S5_D01R představuje podvariantu ke koridoru S5_D01C pro obchvat
Rovenska p.T. Územní rezerva koridoru S5_D01R je projektově zpracována v aktualizaci
technické studie trasy silnice I/35 (Valbek, 2017), varianta E2. V roce 2017 bylo zpracováno
biologické hodnocení (Bauer, 2017) a migrační studie (Bauer, 2017). Zjištění z těchto studií je níže
stručně komentováno.
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Územní rezerva S5_D01R představuje variantu západního obchvatu Rovenska p.T. U sídla
Roudný koridor nepřechází strmé, zalesněné a poměrně dlouhé svahy nad Václavským potokem,
ale vede po polích a kulturních loukách k jihu. Potenciální disturbanci by však svahy
nad Václavským potokem stejně nebyly úplně ušetřeny, protože necelé 2 km výše proti proudu
Václavského potoka přechází územní rezerva D18R. Významnější střet územní rezervy nastává
v místě křížení železniční trati, silnice II/282 a údolí Libuňky včetně zalesněného prudkého svahu
nad Libuňkou s fragmenty dubohabřin. V křovinách byl zjištěn výskyt Rosa gallica (růže galská) –
druh červeného seznamu ohrožených druhů v kategorii ohrožený. Značně problematické by mohlo
být zejména nové připojení na silnici II/282, které by si mohlo vyžádat značný zásah do nivy
Libuňky na okraji Rovenska, včetně dílčí přeložky toku.
Oproti koridoru S5_D01C dojde severně od Ktové v lokalitě s místním názvem Suché doly
k záboru teplomilné meze s biotopem širolistých suchých trávníků (T3.4D). Tento biotop je
v řešeném území poměrně vzácný maloplošně rozšířený typ biotopu.
Navrhovaný koridor S5_D01C a územní rezerva S5_D01R se jeví na úrovni ZÚR z hlediska vlivu
na biotu jako srovnatelné. Každá z navrhovaných variant je v některých aspektech výhodnější
popř. méně výhodná. Koridor S5_D01C je delší a zasahuje více do lesa, s ohledem na členitější
reliéf bude realizováno patrně více velkých mostních objektů, které jsou vhodné pro zajištění
migrační propustnosti území.
Z dalších vlivů, které ovšem nelze na úrovni ZÚR vyhodnotit, by mohlo při realizaci v silničním
koridoru docházet k ovlivnění krajinného rázu. Lze říci, že oproti koridoru S5_D01C lze očekávat
výraznější ovlivnění krajinné scény z výrazné krajinné dominanty a rozhledového místa Trosek.
Územní rezerva neprochází souvisle zastavěným územím.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen potenciální významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
S11_D03/1 - silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor – Manušice (silnice I/9) – hranice LK/ÚK
Mění se převážně pouze označení v souladu s registrem záměrů ÚAP LK a PÚR ČR. K nepatrné
změně koridoru dochází v úseku Volfartice (Černý rybník) – hranice LK/ÚK (v délce cca 1 km), kde
je koridor zúžen a vymezen mimo Černý rybník a nivu Vrbového potoka. Toto zúžení bylo
provedeno na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dokumentace SEA) a stanoviska
MŽP (k verzi návrhu AZÚR pro společné jednání). Důvodem bylo riziko negativního ovlivnění
Černého rybníka a nivy Vrbového potoka. V úseku na hranici krajů u Černého rybníka zůstane
vymezena část šířky koridoru S11 D03/1 na území Ústeckého kraje a okrajově bude zasahovat,
po dohodě se SCHKO České středohoří, do regionálního biocentra RC1357.
Po uvedené úprave koridoru se riziko ovlivnění povrchových vod nezmění (oproti platným ZÚR,
popř. se mírně sníží (0 +1). Vliv celého koridoru je mírný negativní (-1) a tak to zůstaně i po
zapracování do AZÚR.
Zúžením koridoru se nemění rozsah záboru ZPF ani PUPFL. Vliv se nemění, předpokládá se trvalý
mírný negativní (-1).
Nepatrná úprava koridoru spočívající v omezení jeho šířky v místě Černého rybníka a v místě nivy
Vrbového potoka nebude znamenat zhoršění vlivu na přírodní prostředí. Naopak se snižuje riziko
negativního ovlivnění vodních a mokřadních ekosystémů (0 až +1). Celkově bude mít koridor stále
mírný negativní vliv (-1) na přírodní prostředí, který se oproti platným ZÚR nemění.
Ochranná pásma vodních zdrojů se v upravované části úseku nevyskytují. Vliv na podpovrchové
vody se spíše nepředpokládá, ovšem na úrovni ZÚR ho s jistotou vyloučit nelze (0 až -1).
Silniční koridor představuje trvalou migrační překážku v lesním úseku. Evidované migrační
koridory velkých savců se nevyskytují. Vliv je mírný negativní (-1). Oproti platným ZÚR se situace
nijak nemění (0).
Vliv na krajinný ráz byl a zůstává trvalý mírný negativní (-1), úpravou AZÚR po společném jednání
se snižuje riziko poškození znaku přírodní charakteristiky KR (rybníka a nivy potoka), které by
zároveň znamenalo větší narušení vztahů v krajině. Oproti platným ZÚR se vliv nemění, popř. se
mírně snižuje (0).
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje se nemění, k vlivu nedochází (0).
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Vliv na veřejné zdraví, hluk a kvalitu ovzduší se nemění a bude velmi malý, protože ve zužované
(upravované části) koridoru nejsou ani v okolí obydlená území (0). V širším kontextu navazujících
úseků koridoru bude vliv pozitivní (+1), protože trvale vymísťuje negativní vlivy dopravy mimo
zastavěná území.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur. Před realizací bude třeba provést
záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru
nenachází.
Pro možnost zhodnocení všech vlivů koridoru a pro možnost výběru řešení s minimálním vlivem
na projektové úrovni se doporučuje koridor nezužovat, aby bylo možné v dalších fázích přípravy
řešení s nejmenším vlivem.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (S11_D03/1)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP

dle
ZÚR

platných změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Velikost kumulativního
vlivu

Povrchové vody

-1

0 až +1

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

-1

0

-1

0 až -1

PUPFL

-1

0

-1

0 až -1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

-1

0 až +1

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

0 až -1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0 až -1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

0 až +1

Hluk

+1

0

+1

0 až +1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

-1

Kumulativní a synergické vlivy

Změna koridoru má minimální vliv, tudíž nelze uvažovat ani o relevantní změně kumulativních
vlivů. Oproti schválené podobě v ZÚR dochází k omezení šířky v malé části koridoru, jinak se
koridor nijak nemění.
Kumulativní vliv již schváleného koridoru lze očekávat společně s dalšími koridory na zábor ZPF,
příspěvek koridoru vlivem AZÚR se nemění. Celkově je mírný negativní (-1). Zábor ZPF se týká
téměř všech dopravních koridorů. Celkový zábor koridory AZÚR je uveden níže ve shrnutí
kumulativních vlivů. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno pro
ZPF (0 až -1).
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno
pro PUPFL (0 až -1).
Podobně se bude kumulací nových zpevněných ploch částečně zvyšovat povrchový odtok v území
v povodí Ploučnice. Kumulativně mohou působit zejména tyto koridory: S11_D03/1, S11_D03/3,
D05B/1, D05B/2, D14A, D52E, D52F, D62A. Celkově byl vyhodnocen mírný negativní kumulativní
vliv (-1).
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K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, E25 E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako
mírný negativní (-1).
Ke kumulativnímu působení na migrační prostupnost území mohou přispívat zejména tyto koridory:
S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A. Celkově se
kumulativní vliv na fragmentaci krajiny a migrační prostupnost území předpokládá mírný negativní
(-1). AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Pozitivní by měl být kumulativní vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší z dopravy a veřejné
zdraví. Toto kumulativní působení se týká většiny silničních koridorů, celkově se snižuje počet
zasažených obytných objektů uvedenými vlivy. K odklonu dopravy z obcí nebo obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D14A, D15C, D11C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. AZÚR příspěvek
koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit. Součástí výrokové části AZÚR je zásada Z16, kde
v úkolech pro územní plánování ke koridoru S11_D03/1 uvádí: “Minimalizovat negativní vlivy
na ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000, eliminovat negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy
do Černého rybníka a nivy Vrbového potoka“. (v souladu se stanoviskem MŽP)
S11_D03/2 - silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
Krátký úsek se minimálně odchyluje od stávající trasy. Cílem je zlepšení směrových poměrů
komunikace. Koridor má délku cca 2500 m, je veden převážně po orné půdě (88 %), z toho
nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany představují 73 % plochy ZPF. Vliv je trvalý, nulový až mírný
negativní (0 až -1). Okrajově zasahuje do koridoru celkem 2 % PUPFL. Vliv může být trvalý
až mírný negativní (0 až -1). Po realizaci lze přepokládat rekultivaci stávajícího silničního tělesa.
Posunutím komunikace o několik desítek metrů se vliv na povrchové vody nezmění (0). Ochranná
pásma vodních zdrojů se v upravované části úseku nevyskytují. Vliv na podpovrchové vody se
nepředpokládá (0).
Současná silnice tvoří jižní hranice CHKO Lužické hory, takže narovnání oblouků do CHKO může
částečně zasáhnout (v řádech desítek metrů) i může dojít k oddálení. Vliv bude minimální. V okolí
části řešeného úseku, kde se předpokládá největší úprava směrových poměrů se maloplošně
vyskytují vlhké pcháčové louky, celkově převažují kulturní louky. Na východním okraji úseku
přechází komunikaci lokální biokoridor (LBK10). Vliv se nezmění, případně je možné u nové stavby
optimalizovat migrační prostupnost a minimalizovat střety s dopravou. Vliv na přírodní podmínky se
podstatně nezmění právě s ohledem na minimální odchýlení od stávající trasy (0 až -1).
Řešený úsek vede mimo souvislou obytnou zástavbu. Na východním okraji koridoru jsou
cca 3 hlukově chráněné objekty, mezi kterými koridor prochází. V této části koridoru již dochází
k napojení do stávající trasy, směrové řešení se nezmění. Hluk se může částečně zvýšit
v důsledku zvýšení rychlosti na upravené komunikaci, zároveň však s novou stavbou je možné
realizovat protihluková opatření (0). Imisní situace znečišťujících látek z dopravy se podstatně
nezmění (0). Vliv na veřejné zdraví lze očekávat bez podstatné změny (0). S koridorem lze
souhlasit.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit zásah do archeologických struktur (-1). Před realizací bude třeba provést záchranný
průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Byl vyloučen negativní vliv (0) v 1. fázi posuzování, viz část B.

162

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (S11_D03/2)
Složky a faktory ŽP

Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0

0

ZPF

0 až -1

0

PUPFL

0 až -1

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

0 až -1

0

Fragmentace krajiny

0

0

Krajinný ráz

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

Hluk

0

0

Ovzduší a klima

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Kumulativní a synergické vlivy

Protože se jedná o přeložku stávající komunikace v délce 2,5 km a s odchylkou od stávající trasy
v řádech desítek a stovek metrů, která stávající komunikaci nahradí, nevzniknou kumulativní
a synergické vlivy s dalšími záměry. Dojde k úpravě směrových a výškových poměrů komunikace.
Nová stavba nahradí stávající trasu, která bude rekultivována.
Potenciální kumulativní vlivy na archeologické lokality na různých místech kraje nejsou jako
kumulativní vlivy vyhodnocovány, protože působí na prostorově oddělených místech a i ovlivněné
jevy budou většinou různé.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
S11_D03/3 - silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)
Poznámka o vývoji záměru:
Záměr silnice I/13 obchvat Lvová byl velmi podrobně prověřován a posuzován v rámci procesu EIA, který byl ukončen
dne 26.1.2010 vydáním souhlasného stanovisko EIA. Nulová varianta byla v Dokumentaci EIA posouzena jako
nepřijatelná z hlediska vlivu na obyvatelstvo a bezpečnost dopravy. Součástí posouzení záměru bylo samozřejmě
i posouzení jeho vlivů na krajinný ráz na hranici CHKO Lužické hory a v KPZ Lembersko.
Výsledkem komplexního posouzení záměru v EIA jsou nadstandardní technická řešení záměru, která by měla negativní
vlivy na KPZ Lembersko eliminovat a jsou uloženy jako podmínky souhlasného stanoviska EIA pro řešení stavby.
Platnost souhlasného stanoviska EIA byla následně přezkoumána a prodloužena dne 5.11.2014 až do 27.1.2020 včetně
podmínek uložených v roce 2010.
Na základě kladného stanoviska EIA vydaného 26.1.2010 byla zpracována aktuální dokumentace pro územní řízení I/13
Rynoltice – Lvová, Valbek 2010, která zohlednila veškeré podmínky uložené této stavbě ve stanovisku EIA, a to včetně
podmínek týkajících se eliminace vlivu stavby na krajinný ráz. Se zahájením procesu územního řízení se čeká pouze
na vydání nového územního plánu Jablonné v Podještědí, který se nalézá (v září 2016) ve fázi vyhodnocování výsledků
jeho veřejného projednání.
Z tohoto pohledu je možné konstatovat, že v rámci již dříve proběhlého podrobného posuzování záměru bylo dostatečně
prověřeno, že vlivy na KPZ Lembersko nebudou při zohlednění podmínek uložených ve stanovisku EIA takového
významu, aby to bylo nyní důvodem pro zamítnutí vymezení obecnějšího koridoru pro tento záměr v AZÚR LK č. 1.

Krátký úsek, který řeší obchvat Lvové. Koridor má délku cca 2500 m, je veden převážně po orné
půdě, z toho nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany představují 41 % z předpokládaného záboru
plochy ZPF (-1). V rámci plánovaného koridoru nelze vyloučit okrajový zábor lesa. Tyto zábory lze
v této fázi odhadovat jako trvalý mírný negativní vliv (0 až -1).
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Vytvořením nové zpevněné plochy se zvýší dílčím způsobem povrchový odtok (-1).
Vliv na podzemní vody představuje na úrovni ZÚR riziko zásahu do podpovrchových struktur
a útvarů. S ohledem na posuzované měřítko nelze přesně vyhodnotit. Ochranná pásma vodních
zdrojů se v upravované části úseku nevyskytují. Střety s významnými, evidovanými prvky ochrany
podzemních vod zjištěny nebyly. Vliv na podpovrchové vody se spíše nepředpokládá, ovšem na
úrovni ZÚR ho s jistotou vyloučit nelze (0 až -1).
Stávající komunikace tvoří jižní hranice CHKO Lužické hory, takže severní obchvat Lvové vede
na území CHKO. Na jižním okraji úseku je křížen nadregionální biokoridor K34B (současná silnice
I/13 je součástí koridoru). Posun trasy je v řádech desítek metrů. Situace se podstatně nezmění,
případně je možné u nové stavby optimalizovat migrační prostupnost a minimalizovat střety
s dopravou. V rámci koridoru se z přírodních biotopů lokálně vyskytují převážně mezofilní ovsíkové
louky, okrajově vlhké pcháčové louky. Vliv na přírodní podmínky se na úrovni podrobnosti ZÚR jeví
jako akceptovatelný (-1).
Vliv na fragmentaci krajiny bude velmi malý, protože komunikace představuje obchvat obce, který
vede v nevelkém odstupu od zastavěného území (0 až -1).
Koridor zasahuje do krajinné památkové zóny Lembersko. V koridoru se nachází z nemovitých
kulturních památek Boží muka. Obchvat by měl způsobit významný pokles dopravních intenzit
v zastavěném prostoru obce, což by mělo mít pozitivní vliv na KPZ i krajinný ráz místa.
Vymezením nového koridoru lze očekávat zásah do krajinného rámce sídla. Vznikne nové silniční
těleso okolo Lvové, které se bude v krajinné scéně více či méně projevovat. Vliv lze celkově
očekávat z části mírný pozitivní a zčásti mírný negativní. Na úrovni AZÚR je celkově vliv na
krajinný ráz hodnocen z důvodu nejistoty posuzování a předběžné opatrnosti jako mírný negativní
(-1).
Koridor odvádí dopravu od chráněných prostorů staveb souvislé obytné zástavby Lvové. Vliv nové
trasy na hlukovou situaci bude malý. Lze očekávat až výrazné zlepšení hlukové situace ve Lvové
(+1 až +2). Na východním okraji se odstup od jednotlivých obytných objektů příliš nezmění, bude
ale možné optimalizovat protihluková opatření pro novou komunikaci. V důsledku oddálení dopravy
se sníží v centru Lvové znečištění ovzduší z dopravy (+1). Celkově lze očekávat, že vliv na veřejné
zdraví bude spíše pozitivní (+1) (konkrétní efekt nutno spočítat na projektové úrovni).
Koridor okrajově zasahuje hranici území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů
kategorie ÚAN II., převažuje území kategorie ÚAN III. Nelze vyloučit zásah do archeologických
struktur. V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný průzkum. Vliv se předpokládá
celkově mírný negativní (-1).
Celkově nebyly zjištěny podstatné negativní vlivy. Odvedení dopravy z centrální části obce se jeví
jako nejvýznamnější (pozitivní).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (S11_D03/3)
Složky a faktory ŽP

Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

-1

-1

0 až -1

0

-1

0

0 až -1

0

Krajinný ráz

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

+1

+1

+1 až +2

+1

Ovzduší a klima

+1

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

ZPF
PUPFL
Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP
Fragmentace krajiny

Hluk

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Mírný negativní kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1).
Ke kumulativnímu vlivu dojde společně s dalšími koridory i s dosud blíže územně
nespecifikovanými záměry v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF, podrobně viz Odůvodnění
AZÚR. Celkový zábor koridory AZÚR je uveden níže ve shrnutí kumulativních vlivů. Kumulativně
na zábor ZPF bude působit většina dalších koridorů dopravních staveb, ale i řada dalších staveb
a zásahů, které budou spojeny se záborem ZPF, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět, a nelze jejich vliv proto kvantifikovat.
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Panenského potoka a následně Ploučnice.
Ze silničních koridorů, kde lze očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí Ploučnice, je to
S11_D03/3, D05B/1, D05B/2, D14A, D52E, D52F, D62A. Celkově je kumulativní vliv mírný
negativní (-1).
Z dalších silničních koridorů, kde lze očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí
Ploučnice, je D14A, D62A, D52E, D52F. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Ploučnice je
velmi malý (-1). Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR
(např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této
úrovni územně specifikovány, takže vliv nelze konkrétně hodnotit. Pro zvyšování povrchového
odtoku nejsou legislativně stanoveny konkrétní limity. Zadržování vody v krajině je však cílem řady
koncepcí, které byly na národní úrovni přijaty, viz kapitola A.9. Zasakování popř. zadržování vody
na místě vzniku je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to
by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
V rámci většiny koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů
v bezprostřední blízkosti komunikací. Lze očekávat zlepšení hlukové situace, kvality ovzduší
z dopravy a celkově příznivé vlivy na veřejné zdraví. K odklonu dopravy z obcí nebo obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D14A, D15C, D11C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Celkově lze
očekávat mírný pozitivní vliv (+1) na hlukovou situaci, na kvalitu ovzduší z dopravy v obytných
územích a na veřejné zdraví.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.

165

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

D05B/1 - silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa - Dubice
Dochází k rozdělení koridoru D05B do více dílčích úseků, protože část u Sosnové byla
realizovaná. V úseku směrem na Manušice dochází k drobné úpravě směrových poměrů koridoru
u Horní Libchavy a Manušic. Před a za Vinným vrchem byl zmenšen poloměr zakřivení koridoru,
takže se osa posouvá maximálně o 150 m až 200 m vně platného řešení (překryv nového řešení
se starým je tak poměrně výrazný) a změna na úrovni ZÚR prakticky minimální.
Zábor ZPF se na úrovni koridoru ZÚR relevantně nemění (0). Podobně se podstatně nebude měnit
i zábor PUPFL (0), i když nově navrhovaná úprava koridoru o něco méně zasahuje
do zalesněných svahů Vinného vrchu. Celkově vliv stávajícího koridoru je mírný negativní (-1).
Vytvořením nové zpevněné plochy se zvýší dílčím způsobem povrchový odtok. Stavba v koridoru
procházející příčně nivou Šporky (mohutné silniční těleso s vysokým náspem) by mohla narušit
odtokové poměry, což by v řešeném případě ohrožovalo zřejmě především vlastní stavbu.
Podrobnější řešení, která již byla zpracována (studie stavby) počítají v nivě s mostní estakádou.
Podmínky pro rozliv a zadržení vody v krajině jsou v tomto úseku velmi vhodné. Vliv lze očekávat
mírný negativní (-1), ale oproti platným ZÚR se tento vliv nemění (0).
Vliv na podzemní vody představuje na úrovni ZÚR riziko zásahu do podpovrchových struktur
a útvarů. S ohledem na posuzované měřítko nelze vliv přesně vyhodnotit, výraznější zásahy
do podloží nelze vyloučit. Oproti platným ZÚR se situace relevantně nemění (0). Ochranná pásma
vodních zdrojů se v upravované části koridoru nevyskytují. Vliv na podpovrchové vody se spíše
nepředpokládá, ovšem na úrovni ZÚR ho s jistotou vyloučit nelze (0 až -1).
Vliv na přírodní poměry (ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP) se může oproti platným ZÚR
místně měnit. Nově navrhovaný koridor se více přibližuje EVL Cihelenské rybníky
a EVL Manušické rybníky. V obou případech je předmětem ochrany kuňka ohnivá, vliv je
podrobněji vyhodnocen v části B VURÚ, předpokládá se mírný negativní (-1). V prostoru nivy
Šporky může dílčí posun koridoru znamenat zvýšený zásah do nivy. Posun trasy je v měřítku ZÚR
natolik malý, že relevantní rozdíl nelze prokázat. Komunikace by měla být řešena v nivě Šporky
dlouhou mostní estakádou. Omezení migrační prostupnosti nivy potom nemusí být zásadní
(pod mostem je např. potřeba zachovat travnatý povrch, štěrkový pás je nevhodný) a oproti
schválené variantě se nezmění. V případě části koridoru u hranice EVL Cihelenské rybníky je
hodnoceno přiblížení koridoru jako mírný negativní vliv (-1). Uvedené potenciální vlivy, které by se
mohly v dalších úrovních přípravy projevit, řeší výroková část AZÚR v úkolech pro územní
plánování pro koridor D05B/1: „zajistit vyloučení přímých zásahů do EVL Manušické rybníky a EVL
Cihelenské rybníky, minimalizovat zábor navazujících terestrických biotopů v nivě Šporky a v okolí
Stružnického potoka.“
Nová silnice I. třídy v území bude znamenat fragmentaci území a negativní ovlivnění krajinného
rázu. Vliv platného koridoru byl vyhodnocen dříve jako akceptovatelný (-1). Drobnou úpravou
koridoru se tento vliv nezmění (0). Na projektové úrovni je třeba zajistit dostatečně časté a vhodně
dimenzované průchody pro živočichy.
Nový koridor odvádí dopravu mimo zastavěná území. Vliv na hlukovou situaci, znečištění ovzduší
z dopravy, a tím i na veřejné zdravý je pozitivní (+1). Úpravou platného koridoru se tento vliv
nemění (0).
Vliv na kulturní a archeologické památky se nemění a bude malý (-1). Ze známých sledovaných
jevů památkové ochrany se v trase koridoru žádné nenachází. Potenciálně nelze vyloučit výskyt
archeologických nálezů, jedná se o území kategorie ÚAN III. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur. Úprava koridoru oproti schválené variantě v ZÚR vliv nemění (0).
Soustava NATURA 2000

Potenciálně mohou být ovlivněny EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky, v obou EVL
je předmětem ochrany kuňka ohnivá.
Na úrovni Cihelenských rybníků se koridor přibližuje o 200 m k EVL. Znamená to, že při šířce
koridoru 300 m bude 1/3 šířky koridoru shodná se schváleným stavem a 2/3 šířky koridoru (200 m)
se přiblíží k EVL dokonce tak, že okrajový výběžek EVL bude koridorem zasažen (cca 140 m).
Výběžek EVL, který do silničního koridoru zasahuje, je aktuálně neudržovaná mokřadní plocha
v úžlabině mezi poli, patrně se jedná o bývalý rybník ze soustavy rybníků.
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Prostor aktuálně slouží pro kuňku ohnivou jako terestrický biotop. Nelze vyloučit, že se v mokřadu
mohou vyskytovat tůně, ve kterých se může kuňka ohnivá rozmnožovat. Navazující vlhčí biotopy
v okolí rybníků v EVL i těsně za její hranicí jsou pro kuňku velmi důležité, nemělo by docházet
k jejich zániku.
Rizikem tak je přímý zábor biotopu kuňky ohnivé, narušení migrační průchodnosti území
a ohrožení za provozu při migraci přes komunikaci. Na úrovni ZÚR není možné ovlivnění vyloučit.
Je ovšem reálné konkrétní záměr realizovat tak, aby k přímému zásahu do EVL nedošlo a aby
i vliv na navazující přírodní prostředí podél Stružnického potoka byl relativně malý. Vhodným
mostním objektem v odstupu od EVL je možné účinně minimalizovat snížení migrační prostupnosti
územím a vliv přímého usmrcování kuněk za provozu.
Podobně o několik stovek metrů směrem na sever koridor komunikace prochází okolo EVL
Manušické rybníky. Oproti platným ZÚR dochází k posunu koridoru silnice směrem k EVL
cca o 80 m, tzn. koridor se z větší části nemění. Koridor do EVL přímo nezasahuje, ale v části se
dotýká hranice. Odstup konkrétního silničního tělesa tak lze očekávat nejméně desítky metrů.
V místech, kde na EVL navazuje orná půda nebo suché kulturní louky, při odstupu několika desítek
metrů k ovlivnění docházet nebude. Ovlivnění nelze vyloučit na vlhkých loukách v nivě Šporky, a to
i mimo EVL. Vlhké louky v nivě Šporky představují vhodný terestrický biotop, v loužích a tůních
může docházet i k rozmnožování popř. vývoji nové generace. V důsledku umístění silničního
tělesa dojde k záboru části terestrického biotopu, může vznikat migrační překážka. Na projektové
úrovni je třeba zábor nivy Šporky omezit technickým řešením (např. delším mostním objektem),
aby nedošlo ke zbytečnému záboru nivy náspy silnice.
Úpravy koridoru znamenají nepatrné přiblížení silničního koridoru k EVL Cihelenské rybníky a
EVL Manušické rybníky (na úrovni ZÚR na hranici zjistitelnosti). Toto přiblížení znamená dílčí
zhoršení podmínek pro hledaní vhodného řešení s mírným negativním vlivem (-1). Vliv na úrovni
ZÚR je hodnocen celkově stále jako mírný negativní (-1). Uvedené potenciální vlivy, které by se
mohly v dalších úrovních přípravy projevit, řeší výroková část AZÚR v úkolech pro územní
plánování: „zajistit vyloučení přímých zásahů do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky, minimalizovat zábor navazujících terestrických biotopů v nivě Šporky a v okolí
Stružnického potoka.“
V dalších fázích přípravy koridoru se doporučuje sledovat v případě potřeby kumulativní
a synergický vliv společně s případnými protipovodňovými opatřeními na Šporce.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D05B/1)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR
(D05B)

Povrchové vody

-1

změna oproti
platným ZÚR
0

Podzemní vody

0 až -1

ZPF
PUPFL

dle AZÚR

Velikost kumulativního
vlivu

-1

0 až -1

0

0 až -1

0

-1

0

-1

0 až-1

-1
-1

0

-1

0 až -1

-1

-1

0 až -1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

0 až -1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

0 až +1

Hluk

+1

0

+1

0 až +1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

-1

-1

-1

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,
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Kumulativní vlivy

Protože se jedná o drobnou změnu trasování částí platného koridoru (v řádech desítek až několika
stovek metrů), která je v grafických podkladech ZÚR téměř neodlišitelná, změny vlivů včetně
kumulativních jsou na úrovni ZÚR malé až žádné. Nepatrná úprava koridoru nemění většinu vlivů.
Kumulativně na zábor ZPF bude působit většina dalších koridorů dopravních staveb, ale i řada
dalších staveb a zásahů, které budou spojeny se záborem ZPF, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět, a nelze jejich vliv proto kvantifikovat.
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. AZÚR příspěvek koridoru D05B/1 nemění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno pro ZPF i PUPFL (0 až -1).
Nemění se vliv na zvýšení povrchového odtoku a zábor území. Ze silničních koridorů, kde lze
očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí Ploučnice, je to S11_D03/3, D05B/1, D05B/2,
D14A, D52E, D52F, D62A. Změna koridoru v AZÚR je minimální a vliv dle platných ZÚR nemění,
proto tabelární zkratka pro tento koridor uvádí (0 až -1).
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D,
E25_E8E. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Ke kumulativnímu působení na migrační prostupnost území mohou přispívat zejména tyto koridory:
S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D14A, 15C, D11C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A. Celkově se
kumulativní vliv na fragmentaci krajiny a migrační prostupnost území předpokládá mírný negativní.
AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Nemění se vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší, a tedy i na veřejné zdraví, oproti platným ZÚR.
V rámci většiny koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů
v bezprostřední blízkosti komunikací. K odklonu dopravy z obcí nebo obytných zastavěných území
přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D14A,
D15C, D11C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. AZÚR příspěvek koridoru D05B/1
nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
Ke kumulativnímu vlivu na EVL Manušické rybníky může docházet s protipovodňovými opatřeními
na Šporce, která na úrovni ZÚR jsou řešena bez konkrétní územní specifikace. Na podrobnějších
úrovních přípravy je však na Šporce navrhován suchý poldr, jehož hráz má být v blízkosti
Manušických rybníků. Vlivy obou záměrů jsou do značné míry rozdílné, kumulativně může působit
zábor významného terestrického biotopu kuněk, popř. jiných druhů vlhkých luk mimo EVL
Manušické rybníky, což ovšem nelze na úrovni ZÚR vyhodnotit. Je třeba řešit na podrobnějších
úrovních přípravy.
Na EVL Cihelenské rybníky mohou negativně působit 2 koridory D05B/1 a E7A. Kumulativní vliv
lze předpokládat spíše teoretický a malý, protože oba vlivy působí v jiné části EVL a mechanismus
působení je jiný. V případě D05B/1 může dojít k záboru části vhodného biotopu v návaznosti
na EVL a může dojít k omezení migrační propustnosti území realizací tělesa komunikace (i když
bude s podchodem). U koridoru vedení E7A je rizikem spíše špatné načasování prací, popř.
odlesnění (což není pravděpodobné). Kumulativní vliv nepřesáhne úroveň dílčích vlivů, bude
maximálně mírný negativní (-1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
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D05B/2 - silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)
Dochází k dílčí úpravě platného koridoru. Drobná, ale významná změna (z hlediska vlivu na ŽP) je
navrhována těsně před Zahrádkami (od Jestřebí), kde v úseku cca 1 km je veden koridor nově
ve stávající trase a naopak je zrušeno řešení s větším obloukem, které zasahovalo do mokřadu
u Borku. Zkrácení oblouku trasy tak znamená lokální posun trasy maximálně o 200 m. (U tohoto
dřívějšího řešení byl na úrovni územního plánu vyhodnocen významný negativní vliv na PO
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady). Druhou nepatrnou změnou je úprava koridoru
na hrázi Novozámeckého rybníka a těsně za ní. Posun koridoru maximálně o 100 m ve směru
k rybníku znamená, že větší část 300 m širokého koridoru zůstává stejná. Navrhuje se přechod
těsně nad stávající hrází rybníka, s dílčím přesahem až nad vodní hladinu rybníka.
ZPF, PUPFL

Předpoklady pro trvalý zábor ZPF se v důsledku navrhované změny patrně mírně sníží (oproti
schválenému koridoru) tím, že bude ve větší míře využit prostor současného silničního tělesa.
84 % koridoru připadá na ZPF, z toho 19 % půdu I. a II. třídy ochrany (-1/0/-1) = (vliv platného
koridoru/změna vlivu AZÚR/výsledný vliv po úpravě AZÚR). 2 % koridoru zasahují do PUPFL,
a to v úseku, ve kterém v současnosti silniční těleso prochází lesem v zatáčce před Zahrádkami
(ve směru od Jestřebí). Jedná se převážně o kulturní smrkový a borový les. Nevznikne nový
průsek v lese, popř. nová migrační překážka. Předpokládá se rozšíření a zkapacitnění současné
komunikace. Oproti dosud platnému řešení se zábor lesa trvale nevýznamně zvýší (0/-1/-1).
Povrchové a podzemní vody

Vliv na povrchové vody se oproti platnému koridoru podstatně nezmění (0). Celkový vliv platného
koridoru je mírný negativní (-1), po úpravě koridoru bude vliv na povrchový odtok stále mírný
negativní (-1).
Vliv na podzemní vody představuje na úrovni ZÚR riziko zásahu do podpovrchových struktur
a útvarů. Koridor prochází téměř v celé délce ochranným pásmem vodního zdroje Česká Lípa jih,
kategorie IIb. Okrajově a místně zasahuje část koridoru do ochranného pásma kategorie IIa
vodního zdroje Česká Lípa jih - VZ1 a Česká Lípa jih - VZ10N. Drobné směrové úpravy koridoru
vliv nemění (0). Vliv na podpovrchové vody se na úrovni ZÚR hodnotí celkově jako mírný negativní
(-1).
Přírodní poměry (ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP) a průchodnost krajiny

Koridor přeložky komunikace je vymezen na orné půdě, popř. na kulturních loukách. V dílčí části
rozšíření komunikace zasahuje do lesa, kudy současná silnice I/9 prochází. Přírodní biotopy se
v koridoru řešené trasy vyskytují okrajově a maloplošně. Riziko trvalého ovlivnění fauny je největší
v okolí Novozámeckého rybníka. Nově se předpokládá vedení trasy v rámci současné silnice I/9
(dojde k rozšíření, popř. dílčí úpravě směrových a výškových poměrů), nebude tedy zasažen
mokřad u Borku a hnízdní biotop jeřába popelavého.
Dílčí trvalé zvýšení vlivu na faunu lze očekávat v důsledku realizace MÚK se silnicí I/15. Zde by se
MÚK mohla více přiblížit k Novozámeckého rybníku a zasáhnout z části pole mezi Novozámeckým
rybníkem a současnou komunikací I/9, které využívají některé druhy ptáků vázané na vodu
pro sběr potravy. Tato situace by mohla mít poměrně značný negativní vliv na některé druhy.
Modelovým druhem z hlediska potenciálního negativního ovlivnění je zákonem chráněný silně
ohrožený jeřáb popelavý, který je zároveň předmětem ochrany PO Českolipsko – Dokeské
pískovce a mokřady, viz část B. Vliv na úrovni ZÚR se přepokládá podmínečně trvalý mírný
negativní (-1). (Podobně mírný negativní vliv byl vyhodnocen na úrovni ÚP Zahrádky (Bauer,
2017).
Od Jestřebí představuje stávající silnice I/9, jejíž rozšíření se plánuje, jižní hranici CHKO
Kokořínsko - Máchův kraj, NPR Novozámecký rybník, ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady a v malém odstupu i hranici EVL Jestřebsko-Dokesko. Tato hranice dosahuje, s malým
přerušením, až za hráz Novozámeckého rybníka. Znamená to, že část koridoru komunikace
zasahuje do uvedených lokalit. Na většině tohoto úseku je reálné (podrobnější projektové podklady
s tím počítají), že rozšíření a zkapacitnění komunikace bude realizováno na straně odvrácené
od uvedených lokalit a trvalé ovlivnění bude malé až žádné.
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Výjimkou je úsek hráze Novozámeckého rybníka, kde osa koridoru vede po hrázi, tzn. že část
koridoru zasahuje okrajový výběžek rybníka, tj. zasahuje do CHKO, NPR, PO a EVL. Dotčený
okraj chráněných území není, s ohledem na vedení současné silnice I/9 po hrázi, většinou druhů
intenzivně využíván. Rizikem může být teoreticky vytvoření trvalé překážky pro některé druhy
vodních ptáků (nový most bude patrně výše než stávající), což se může projevit v odletových a
příletových trasách apod. Předpokládá se, že lze na projektové úrovni hledat řešení s trvalým
mírným negativním vlivem na biotu, a přitom se posune komunikace do větší vzdálenosti
od souvislé obytné zástavby.
Novozámecký rybník je rovněž součástí regionálního biocentra, které oproti výše uvedeným
chráněným územím překonává silnici I/9 směrem na západ. RBC je vymezeno i v okolí Bobřího
potoka a zohledňuje mokřad u Borku. Současná i nová trasa silnice I/9 tak RBC protíná. Protože je
nově osa koridoru silnice ve stejné trase jako současná silnice lze předpokládat, že se trvalý vliv
současné silnice I/9 podstatně nezmění (nezvýší). Naopak oproti koridoru v platné ZÚR nedojde
k zásahu do RBC v prostoru mokřadu u Borku, což je trvale pozitivní.
Úpravou koridoru u Borku se vliv na přírodní poměry poměrně významně snižuje (+2), celkově
zůstává mírný negativní (-1).
Koridor D05B/2 (v neměněné části úseku) u Jestřebí kříží migrační koridor velkých savců 844,
který propojuje oblast Ralska s okolím Dubé. Situace se proti současnému stavu v území ani proti
schválenému koridoru v ZÚR podstatně nezmění, protože přeložka se plánuje v trase stávající
komunikace. V rámci nové stavby bude možné střet migračního koridoru s dopravou řešit. Vliv
na fragmentaci krajiny je dlouhodobý až nulový až trvalý mírný negativní (0 až -1), v důsledku
úpravy AZÚR se nemění (0).
Ovzduší, hluk, veřejné zdraví

Vliv na hlukovou situaci, ovzduší a klima a veřejné zdraví se v důsledku nepatrného posunu
koridoru nezmění (0). Koridor komunikace se posouvá v prostoru Zahrádek v okolí hráze
Novozámeckého rybníka v délce stovek metrů koridoru o cca 100 m východně, což znamená,
že větší část koridoru se s ohledem na jeho šířku cca 300 m nemění. Na úrovni ZÚR se tedy
velikost vlivu na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší a veřejné zdraví oproti platnému koridoru
podstatně nezmění, respektive nelze změnu kvantifikovat. Oproti současnému provozu na silnici
I/9 nelze vyloučit dílčí snížení emisí výfukových plynů v důsledku větší plynulosti dopravy.
V případě hluku je podstatné, že by se mohla zvýšit vzdálenost nejbližších hlukově chráněných
objektů. Naopak emise hluku se mohou zvýšit v důsledku vyšší rychlosti vozidel nebo naopak
snížit vlivem menšího převýšení silnice. Bude záležet na konkrétním projektu, drobné rozdíly
mohou situaci ovlivnit. Podobně vliv na veřejné zdraví se oproti platnému řešení relevantně
nezmění. Celkově se předpokládá prakticky nulový vliv (0) (na úrovni ZÚR neprokazatelný vliv) na
kvalitu ovzduší, hluk a veřejné zdraví, které se v úpravou koridoru prokazatelně nezmění.
Krajinný ráz, kulturní památky

Koridor D05B/2 prochází KPZ Zahrádecko. V případě dílčí úpravy silničního koridoru u Borku jsou
vytvořeny předpoklady na snížení vlivu na přírodní prostředí a krajinu, protože osa koridoru
vede v trase stávající komunikace. Podstatné bude přemostění Bobřího potoka a technické
památky Mnichovská průrva a MÚK Zahrádky. Na úrovni osady Borek je v koridoru silnice památka
– socha sv. Starosty. Druhá úprava koridoru na hrázi Novozámeckého rybníka je natolik malá, že
vliv na úrovni ZÚR se v podstatě nemění. Zvyšuje se pravděpodobnost realizace konkrétní trasy
přímo v prostoru hráze, popř. s přesahem do okraje rybníka. Konkrétní navrhovaná řešení počítají
s přemostěním stávajících prvků v okolí hráze. Na projektové úrovni bude třeba řešit i vliv záměru
na krajinný ráz při zohlednění památek v okolí hráze. Klíčový bude přechod silnice I/9 v okolí hráze
Novozámeckého rybníka. Novozámecký rybník je významné středověké vodní dílo. V prostoru
hráze jsou památkově chráněné i dílčí části vodního díla jako výpustní zařízení, odtokový kaňon
a technická památka Novozámecká průrva. V blízkosti stávající křižovatky I/9 a I/15 se nachází
venkovský dům Stará pošta. Na okraji Sosnové je kaplička, které je umístěna v podstatě v rámci
zástavby. Případné ovlivnění a jeho rozsah není možné u většiny uváděných památek na úrovni
ZÚR vyhodnotit. Fyzická disturbance se spíše nepředpokládá. V některých případech lze
přepokládat narušení krajinného rázu v okolí těchto památek. Velikost vlivu může být konkrétně
posouzena až na projektové úrovni.
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V koridoru silnice I/9 nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů, jedná se v největším rozsahu
o kategorii ÚAN III. Na severním okraji Zahrádek je menší plocha kategorie ÚAN I. Plochou ÚAN I.
prochází koridor i na jihovýchodním okraji úseku v Jestřebí. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur.
Vliv platného koridoru na kulturní a historické památky se předpokládá trvalý mírný až významně
negativní (-1 až -2), navrhovaná změna tento vliv podstatně nemění (0).
Úpravu koridoru lze celkově akceptovat. Výroková část AZÚR v zásadě Z17 deklaruje pro koridor
D05B/2 v úkolech pro územní plánování potřebu „minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko
– Dokesko a PO Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady“ a dále „křižovatku silnic I/9 a I/15
řešit v co největším rozsahu západně od současné silnice I/9“. Pro ochranu kulturních památek se
do úkolů pro územní plánování doplňuje: „minimalizovat až vyloučit přímý kontakt s kulturními
a historickými památkami a jejich disturbanci, zejména v prostoru Zahrádek.“
Soustava NATURA 2000

U aktuálně platného vedení koridoru v ZÚR byl na úrovni územního plánu vyhodnocen významný
negativní vliv na PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, konkrétně jeřába popelavého (-2).
Dílčí posun koridoru do trasy stávající komunikace na úrovni sídla Borek umožní vliv na jeřába
popelavého podstatně omezit (+2). Nově bude celkově vliv trvalý mírný negativní (-1).
Druhou nepatrnou změnou trasy koridoru je úprava na hrázi Novozámeckého rybníka a těsně
za ní. Posun koridoru maximálně o 100 m ve směru k rybníku znamená, že větší část 300 m
širokého koridoru zůstává stejná. V této části koridoru může být zasažen okraj EVL i PO. Vliv
na PO i EVL je hodnocen na úrovni ZÚR jako trvalý mírný negativní (-1). Bude záviset
na konkrétním projektovém řešení, je reálné hledat takové řešení, aby významný negativní vliv byl
vyloučen. Výroková část AZÚR v zásadě Z17 deklaruje pro koridor D05B/2 v úkolech pro územní
plánování potřebu „minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko – Dokesko a PO Českolipsko
– Dokeské pískovce a mokřady“ a dále „křižovatku silnic I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu
západně od současné silnice I/9“.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D05B/2)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR změna oproti platným
(D05B)
ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního
vlivu

Povrchové vody

-1

0

-1

0 až -1

Podzemní vody

-1

0

-1

0

ZPF

-1

0

-1

0 až-1

PUPFL

0

-1

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

-2

+2

-1

Fragmentace krajiny

0 až -1

0

0 až -1

0

Krajinný ráz

-1 až -2

0

-1 až -2

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

Hluk

0

0

0

0

Ovzduší a klima

0

0

0

0

-1 až -2

0

-1 až -2

0

-2

+2

-1

0

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000
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Kumulativní a synergické vlivy

Kumulativní a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR nemění. Změna vedení platného
koridoru je v dílčích úsecích v řádech dolních stovek metrů, což je v měřítku ZÚR prakticky
nezjistitelné. Na základě vyhodnocení vlivů při výrazném přiblížení situace pro účel vyhodnocení
vlivů bylo zjištěno, že většina vlivů se nemění (změna je nulová), viz výše. Nemohou se tedy měnit
ani kumulativní a synergické vlivy. Trasa navíc téměř úplně vede v ose současné komunikace I/9,
takže kumulativní vlivy jako zábor území, popř. navyšování povrchového odtoku budou
i v absolutní míře omezené.
Kumulativně na zábor ZPF bude působit většina dalších koridorů dopravních staveb, ale i řada
dalších staveb a zásahů, které budou spojeny se záborem ZPF, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět, a nelze jejich vliv proto kvantifikovat. AZÚR
příspěvek koridoru D05B/1 nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno pro ZPF(0 až -1).
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. AZÚR příspěvek koridoru D05B/1 nepatrně zvyšuje, proto je v tabelární
zkratce uvedeno pro PUPFL (-1).
Zpevněním ploch komunikací lze očekávat kumulativní zvyšování povrchového odtoku.
Ze silničních koridorů v povodí Ploučnice to jsou S11_D03/3, D05B/1, D05B/2, D14A, D52E, D52F,
D62A. AZÚR příspěvek koridoru D05B/1 nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D, E25
E8E. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Ke kumulativnímu vlivu by mohlo teoreticky docházet u hlukové situace působením hluku
z dopravy na plánované přeložce a na stávající komunikaci I/9 v obci Zahrádky, která bude
upravena a bude sloužit jako místní ulice s minimální lokální dopravou. Tento potenciální
kumulativní vliv je s ohledem na bezprostřední územní souvislost standardním předmětem
posuzování celého záměru a je i v hodnocení samotného koridoru zohledněn. Konkrétní změny
hlukem lze získat výpočtem.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D49A územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov – Harrachov
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné budoucí využití území. Dochází k úpravě
umístění osy územní rezervy v obloucích v rozsahu 100-200 m, na severním okraji se osa koridoru
přiklání více k zastavěnému území a do stopy stávající silnice za Harrachovem vedoucí na hranice
se napojuje cca o 400 m dříve.
Změna trasy je natolik malá, že na úrovni ZÚR je prakticky nehodnotitelná. Stále koridor prochází
souvislým lesním celkem na severních svazích Mumlavy. Zábor lesa se prakticky nemění.
Na severovýchodním okraji koridoru (v místě největší odchylky od původní trasy) nové řešení
zasahuje v menší míře přírodní biotopy (dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR) a lesní chráněná
stanoviště EVL Krkonoše. Jedná se konkrétně o acidofilní bučiny a horské třtinové smrčiny.
V tomto směru je nová trasa vhodnější. (Podrobné průzkumy za účelem posouzení vlivu na životní
prostředí a konkrétní projektové řešení mohou přinést nové skutečnosti, které mohou být
pro minimalizaci vlivu rozhodující.) Podobně vliv na fragmentaci krajiny zůstane na úrovni ZÚR
prakticky stejný, ale rozdíly mohou nastat na projektové úrovni v závislosti na způsobu technického
řešení, s čímž úzce souvisí profil terénu konkrétní trasy.
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Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
Územní rezerva kříží migrační koridor velkých savců, který propojuje Jizerské hory a Krkonoše.
Oproti stavu dle platných ZÚR se vliv nemění, posun osy koridoru v řádech desítek až stovek
metrů není podstatný.
Další vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví budou obdobné jako pro platnou variantu, na úrovni
ZÚR nerozlišitelné.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
Soustava NATURA 2000

Územní rezerva zasahuje do EVL Krkonoše a k hranici PO Krkonoše. Změna trasy je natolik malá,
že na úrovni ZÚR je prakticky nehodnotitelná. Koridor prochází souvislým lesním celkem
na severních svazích Mumlavy. Na severovýchodním okraji koridoru (v místě největší odchylky
od původní trasy) nové řešení zasahuje v menší míře (dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR)
lesní chráněná stanoviště EVL Krkonoše. Jedná se konkrétně o stanoviště 9110 – bučiny asociace
Luzulo-Fagetum a stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny. V tomto směru je nová trasa vhodnější.
(Podrobné průzkumy za účelem posouzení vlivu na životní prostředí a konkrétní projektové řešení
mohou přinést nové skutečnosti, které mohou být pro minimalizaci vlivu rozhodující.)
Vliv na ptačí oblast Krkonoše se úpravou osy územní rezervy nezmění. Vliv může být maximálně
velmi malý.
D08B - silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov
Dochází k dílčí úpravě schváleného koridoru v ZÚR, který se lokálně odchyluje v řádech desítek
až stovek metrů. Nedochází k posunutí celé trasy, nový koridor upravuje zejména směrové řešení
některých oblouků. Koridor byl též zkrácen o již realizovanou část Stráž nad Nisou (Svárov) –
Liberec – Krásná Studánka).
Předpoklady pro trvalý zábor ZPF a PUPFL se v důsledku navrhované změny prakticky nezmění
(0). Celkový vliv je mírný negativní (-1).
Vliv na povrchové vody se oproti platnému koridoru nezmění (0). Celkový vliv platného koridoru je
mírný negativní (-1), po úpravě koridoru bude vliv na povrchový odtok stále mírný negativní (-1).
Z hlediska vlivu na přírodní prostředí (na úrovni posouzení koridoru v ZÚR) se vliv podstatně
nemění, lze ho označit za trvalý a prakticky stejný (0). V největší míře koridor zasahuje kulturní
louky, v podstatně menší míře okraje lesů nebo remízky (v rozsahu obdobně jako v ZÚR). Nově
nedochází k dotčení dalších prvků ÚSES.
Naopak dosti podstatné zmenšení oblouku koridoru na severním okraji úseku, v dolní části
hřebene Albrechtic, kde se koridor více přibližuje stávající trase, prostupnost území, ale i rozsah
ovlivněného území stavbou a provozem spíše snižuje. V tomto úseku je předpokládán migrační
koridor velkých savců, zmenšení oblouku koridoru komunikace kontakt s migrační trasou
zmenšuje, čímž se obecně zlepšují podmínky pro zajištění průchodnosti. Další migrační koridor
trasa komunikace kříží na jižní straně hřebene u Albrechtic. Oproti stávajícímu řešení ZÚR se
umístění koridoru komunikace v podstatě nemění, takže se nezmění ani vliv na migrační
prostupnost území proti platnému řešení v ZÚR. Úpravou AZÚR se vliv na fragmentaci může
nepatrně snížit (0 až +1), celkově trvalý až dlouhodobý vliv na fragmentaci krajiny bude mírný
negativní (-1).
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Veřejné zdraví ovlivňuje silniční doprava, zejména v důsledku produkce hluku a produkcí
výfukových zplodin. Vliv na znečištění ovzduší z dopravy se relevantně nezmění, změna rozložení
koncentrací znečišťujících látek nebude znamenat zhoršení situace u obytné zástavby. Nedojde
ani ke zhoršení hlukové situace, resp. nezhorší se podmínky pro výběr varianty, která by
znamenala zvýšení hlukové zátěže oproti dosud platnému řešení v ZÚR. Koridor se k obytné
zástavbě nepřibližuje, naopak v několika úsecích je nově navržen ve větší vzdálenosti od objektů
trvalého bydlení. Úprava směrového řešení koridoru nebude znamenat negativní změnu ve vlivu
na veřejné zdraví (0). Platný koridor stav ovzduší z dopravy, hluk a veřejné zdraví dlouhodobě až
trvale zlepšuje (+1).
Z hlediska potenciálního výskytu archeologických památek se převažující část koridoru nachází
v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III., pouze v prostoru
Albrechtic zasahuje část koridoru pásma kategorie ÚAN I. Nelze vyloučit zásah do archeologických
struktur. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. V důsledku úpravy ZÚR
nezasahují nově do koridoru další památkově chráněné objekty. Další známé prvky sledovaných
jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází. Vliv může být potenciálně trvalý, až mírný
negativní (-1).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Shrnutí a doplnění vlivů na složky a faktory životního prostředí (D08B)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle
platných
ZÚR (D08)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

0 až -1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

-1

0

-1

0 až-1

PUPFL

-1

0

-1

0 až -1

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0 až +1

-1

0 až -1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

0 až+1

Hluk

+1

0

+1

0 až+1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

0 až+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,
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Kumulativní a synergické vlivy

Dochází k dílčí úpravě schváleného koridoru v ZÚR, který se v některých částech odchyluje
v řádech desítek až stovek metrů. Nedochází k posunutí celé trasy. Nový koridor upravuje zejména
směrové řešení některých oblouků. Na základě vyhodnocení vlivů bylo zjištěno, že většina vlivů se
nemění (změna je nulová), viz výše. Nemohou se tedy měnit ani kumulativní a synergické vlivy.
Kumulativně na zábor ZPF bude působit většina dalších koridorů dopravních staveb, ale i řada
dalších staveb a zásahů, které budou spojeny se záborem ZPF, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět, a nelze jejich vliv proto kvantifikovat. AZÚR
příspěvek koridoru D08B nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno pro ZPF (0 až -1).
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. AZÚR příspěvek koridoru D08B nemění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno pro PUPFL (0 až -1).
Kumulativní mírný negativní vliv koridorů AZÚR se předpokládá pro navyšování povrchového
odtoku v povodí Lužické Nisy, apod. Zvyšování zpevněných ploch souvisí s navyšováním
povrchového odtoku v povodí Lužické Nisy realizací silničních staveb v některých koridorech
(D08B, D09D, D11C, D16A, D24A). Příspěvek změny tohoto koridoru v AZÚR na kumulativním
vlivu je zanedbatelný (0 až -1). Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých
zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které
nejsou na této úrovni projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je
požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit
eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D,
E25 E8E. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Koridor D08B, stejně jako současná komunikace, protíná dva migrační koridory velkých savců.
Potenciálně největší potenciál pro fragmentaci krajiny mohou mít tyto další koridory: S5_D01C,
D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A. Při řešení přeložky
stávající silnice je možné provedení přizpůsobit aktuálnímu stavu poznání a současný problém
v území minimalizovat. AZÚR příspěvek koridoru na kumulativním vlivu nemění, proto je
v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Kumulativně může působit zejména územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové
zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Jako kritérium
pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé
zásady ve výrokové části AZÚR.
Ke kumulativnímu vlivu by mohlo teoreticky docházet u hlukové situace působením hluku
z dopravy na plánované přeložce a na stávajících komunikacích v sídle Nová Ves a Albrechtice.
Tento potenciální kumulativní vliv je s ohledem na bezprostřední územní souvislost standardním
předmětem posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného koridoru zohledněn.
Podstatně významnější je, že stávající komunikace I/13, která prochází různě hustě zastavěným
územím Nové Vsi, Mníšku a Albrechtic, bude nahrazena novou komunikací, která objekty bydlení
bude ovlivňovat méně z větší vzdálenosti Měl by se snížit vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší,
a tedy i synergické působení těchto vlivů na veřejné zdraví. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
Kumulativní vliv je mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných zastavěných
území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D,
D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Úprava koridoru v AZÚR tuto
situaci nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
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Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D09D - silnice I/13, obchvat Frýdlant (severovýchodní část)
Navrhovaný koridor byl podrobně posouzen na úrovni územního plánu v rámci posouzení vlivu ÚP
Frýdlant na životní prostředí (Bauer, 2012). Následně vydal Krajský úřad k této trase (v rámci ÚP)
souhlasné stanovisko. Oproti platným ZÚR se mění cca polovina trasy v severovýchodní části
koridoru a to od křížení řeky Smědé. Západní část přes Větrov se nemění a tudíž není ani
předmětem posouzení vlivu na životní prostředí AZÚR.
Nově navržený koridor D09D je veden podobně jako dosud platná trasa převážně po zemědělské
půdě luk a pastvin, ale i po orné půdě. Délka trasy je přibližně stejná, resp. nově navržená trasa je
nevýznamně delší, takže zábor půdy bude z hlediska velikosti obdobný. Z hlediska kvality ZPF
převažují v obou koridorech (původním i nově navrženém) půdy III. – V. třídy ochrany ZPF. Vliv je
rovněž v podstatě stejný (0). Vliv koridoru i po úpravě v AZÚR na půdy je trvalý mírný negativní
(-1). Nemění se také vliv na PUPFL (0).
Vliv na povrchové vody se oproti platnému koridoru v podstatě nezmění (0). I po úpravě koridoru
bude vliv na povrchový odtok stále mírný negativní (-1). Dochází k dílčímu navýšení povrchového
odtoku.
Vliv na podzemní vody se oproti platné ZÚR v podstatě nemění, takže se nezmění ani vliv AZÚR
(0). Celkový vliv koridoru je hodnocen jako mírný negativní (-1).
Trvalý vliv na přírodní poměry se oproti stávajícímu koridoru podstatně nemění (0). Ovlivnění flóry
(nově navrženou částí koridoru od Smědé na sever) je obdobné a absolutní míra vlivu je malá (-1).
V trase koridoru se vyskytují zejména degradované louky a pastviny, v severní části i orná půda.
Z hlediska konkrétního výskytu a potenciálního dotčení fauny nebyly úpravou koridoru zjištěny
podstatné rozdíly (0). Protože koridor obchází z východu (z druhé strany oproti stávající trase)
Supí vrch, zasahuje tím více do volné krajiny (tj. do biotopu fauny), a bude tak ovlivňovat větší
dosud nerušený prostor nezastavěné krajiny. Ze stejného důvodu má nová trasa nevýznamně
větší vliv na ÚSES. Supí vrch je lokální biocentrum, které je na východ napojeno na ÚSES dvěma
biokoridory.
Oba tyto lokální biokoridory nový koridor pro silnici I/13 přetíná a biocentrum na Supím vrchu
částečně izoluje od okolní volné krajiny. Významné migrační koridory koridor komunikace
v upravovaném úseku nezasahuje. Vlivy budou trvalé mírné negativní (-1).
Nový koridor bude mít výrazně menší vliv na krajinný ráz (+2), protože bude podstatně méně
ovlivňovat krajinnou scénu v nejbližším okolí zámku Frýdlant (koridor vede nově východně
od Supího vrchu a nebude od zámku vidět na rozdíl od současné platné varianty v ZÚR). Absolutní
vliv koridoru bude trvalý mírný negativní (-1). Ze stejného důvodu se sníží i vliv na NKP zámek
Frýdlant, popř. další památky v nejbližším okolí. MPZ Frýdlant ovlivněna nijak nebude. Ze známých
sledovaných jevů památkové ochrany se v trase koridoru žádné nenachází, nebudou tudíž
ovlivněny. Potenciálně nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů, a proto i zásah
do archeologických struktur. Jedná se o kategorii ÚAN III.
Hlukové poměry u nebližších chráněných prostorů staveb budou příznivější v případě nově
navrhované trasy koridoru, protože trasa se oproti původnímu řešení výrazně vzdaluje od dvou
samostatně stojících bytových domů a navíc nebude trasa přeložky I/13 izolovat tuto obytnou
mikrolokalitu od souvisle zastavěného území Frýdlantu (+1). Celkově obchvat Frýdlantu bude mít
pozitivní vliv (+1 až +2) na hlukovou situaci v centru města v důsledku převedení tranzitní dopravy
mimo centrum města. Počet osob zasažených nadlimitním hlukem se sníží, popř. se sníží velikost
tohoto nadlimitního hluku. Podobně lze očekávat ovlivnění kvality ovzduší z dopravy. Předpokládá
se oproti stávajícímu řešení pozitivní vliv (+1). Pozitivní vliv bude i absolutní v důsledku snížení
emisí z dopravy v centru Frýdlantu. Zlepšení akustické situace a kvality ovzduší podél současného
průtahu Frýdlantem by se mělo trvale projevit i pozitivním vlivem na veřejném zdraví (+1 až +2).
Zda bude pozitivní vliv mírný nebo významný lze vyhodnotit až na základě výpočtů a měření
na projektové úrovni.

176

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D09D)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle platných ZÚR
(D09)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

0 až -1

Podzemní vody

-1

0

-1

0

ZPF

-1

0

-1

0 až-1

PUPFL

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1 až -2

+2

-1

0

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

+1

+1 až +2

0 až+1

Hluk

+1 až +2

+1

+1 až +2

0 až+1

+1

+1

+1

0 až+1

-1 až -2

+1

-1

0

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny

Ovzduší a klima
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0 až -1

Kumulativní a synergické vlivy

Úprava části obchvatu Frýdlantu spočívá v oddálení koridoru od města za Supí vrch. Kumulativní
a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR podstatně nemění (0). Z hlediska absolutního vlivu
má potenciál kumulace s dalšími koridory zábor území, zejména zábor ZPF (viz shrnutí
kumulativních vlivů). Pro dopravní koridory se předpokládá celkově mírný negativní kumulativní vliv
(-1) na ZPF. AZÚR kumulativní příspěvek koridoru D09D nemění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno (0 až -1).
Kumulativně mohou působit zejména silniční koridory (z konkrétně vymezených ploch)
na povrchový odtok. Zvyšování zpevněných ploch souvisí s navyšováním povrchového odtoku
v povodí Lužické Nisy realizací silničních staveb v některých koridorech (D08B, D09D, D11C,
D16A, D24A). AZÚR kumulativní příspěvek koridoru D09D nemění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno (0 až -1). Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR
(např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této
úrovni projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol
pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D, E25
E8E. AZÚR příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
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Úprava koridoru zvyšuje fragmentaci ÚSES silničními stavbami. Na fragmentaci krajiny se
z konkrétně vymezených ploch a koridorů podílí zejména silniční koridory. Poměrně malý až žádný
vliv mají drobné přeložky současných komunikací a drobné obchvaty obcí, které vedou v těsné
návaznosti na zastavěné území. Z koridorů s větším potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou:
S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, 62A. Celkově se
kumulativní vliv na fragmentaci krajiny a migrační prostupnost území předpokládá mírný negativní
(-1).
Veřejné zdraví ovlivňuje silniční doprava zejména v důsledku produkce hluku a produkcí
výfukových zplodin. Koridor D09 odvádí dopravu ze zastavěného a obytného území Frýdlantu
a vliv na uvedené složky životního prostředí podstatně zlepšuje. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Úprava koridoru
v AZÚR tuto situaci nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
Další negativní kumulativní vlivy se nepředpokládají.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D09R - územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)
Územní rezerva pro potenciální prověření variantního řešení západní části obchvatu Frýdlantu je
vedena po polích a loukách jižně od Větrova. Tato územní rezerva zasahuje oproti stávající trase
podstatně více do volné krajiny. Ve větším rozsahu a do větší hloubky je územní rezervou zasažen
okraj CHKO Jizerské hory.
Louky a pastviny, kterými vede územní rezerva, hostí bramborníčka hnědého (více párů)
(zákonem chráněný - silně ohrožený), strnada lučního (více párů) (chráněný zákonem - kriticky
ohrožený). Žijí zde i běžnější zvláště chráněné druhy jako např. ještěrka obecná (chráněná
zákonem - silně ohrožená), slepýš křehký (zákonem chráněný - silně ohrožený). V kontaktu
s trasou se nachází lokalita čolka velkého (chráněný zákonem - silně ohrožený) a čolka obecného
(chráněný zákonem - silně ohrožený). Oba druhy mohou být negativně ovlivněny silniční stavbou.
Údaje o výskytu zvláště chráněných druhů byly zjištěny terénním šetřením v roce 2012
při posuzování vlivů ÚP Frýdlant na životní prostředí.
Hlavním negativním vlivem případného využití trasy územní rezervy je, že fragmentuje uvedený
komplex luk a pastvin s přímou vazbou na horskou lesnatou centrální část CHKO Jizerské hory,
a to ve větším rozsahu než platný koridor. S ohledem na nadmořskou výšku a reliéf je tento
komplex luk v rámci CHKO jedinečný.
Na západním okraji řešeného úseku územní rezervy, v místě odbočení ze stávající silnice I/13 je
vymezen migrační koridor pro velké savce. Případné zhoršení nebo zlepšení migrační prostupnosti
by bylo výrazně závislé na projektovém řešení MÚK.
Případné využití územní rezervy by ovlivnilo hlukovou situaci na jižním okraji Větrova, nicméně
prostorové a morfologické poměry jsou příznivé pro spolehlivé zajištění uspokojivého stavu
po případné realizaci. Vlivy na kulturní hodnoty (MPZ Frýdlant, NKP Frýdlant) lze vyloučit.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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D11C – Liberec – Jablonec nad Nisou silnice I/14
Koridor pro silnici I/14 je vymezen z několika dílčích úseků dopravních koridorů vymezených
v ZÚR LK nebo návrhu AZÚR pro společné jednání. Koridor je složen z části koridoru D11A úsek
Liberec, Kunratice – Jablonec nad Nisou, Lukášov, kde byla silnice I/14 realizována
v dvoupruhovém uspořádání se stoupacími pruhy, ale ponechává se vymezení návrhového
koridoru pro její možné výhledové zkapacitnění. Dále z navazující části úseku koridoru D11A
Jablonec nad Nisou, Lukášov – Jablonec nad Nisou, Tovární, kde nová silnice I/14 nebyla
realizována a dále z úseku projednaného v novém návrhu AZÚR pro společné jednání jako
územní rezerva D11B západní obchvat Jablonce nad Nisou. V prostoru s křížením se silnicí I/65 je
koridor místně rozšířen pro umožnění realizace odpovídajícího křížení při respektování návazností
na koridor D07 pro silnici I. třídy Jablonec nad Nisou – Tanvald. V ZÚR LK se tedy část koridoru
D11A, úsek Jablonec nad Nisou, Tovární – Jablonec nad Nisou, silnice I/65 (západní tangenta původní varianta západního obchvatu Jablonce nad Nisou) nahrazuje novější variantou západního
obchvatu Jablonce nad Nisou, která je dle projednání nového návrhu AZÚR pro společné jednání
2018 aktuálně po vydání souhlasného stanoviska EIA preferována investorem ŘSD, dotčeným
orgánem MD i městem Jablonec nad Nisou. Délka koridoru se prodlužuje o cca 300 m.
Předpoklady pro trvalý zábor ZPF se nemění 0, zábor ZPF bude velmi malý (0 až -1). Koridor
zasahuje z větší části do PUPFL. Úprava z D11A na D11C bude znamenat dílčí zvýšení
potenciálně dotčené plochy PUPFL (-1). Celkový vliv po úpravě je stále mírný negativní (-1).
Vliv na povrchové vody se oproti platnému koridoru nezmění (0). Nejvýznamnější problém může
spočívat v souběhu koridoru s Lužickou Nisou v údolí na okraji Jablonce n.N.. Bude docházet
k dílčímu navýšení povrchového odtoku ze zpevněného povrchu komunikace (-1), úpravou
koridoru se vliv podstatně nezmění (0) a bude stále mírný negativní (-1).
Koridor nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů. Jedná se o území s poměrně členitou
morfologickou stavbou, takže nelze vyloučit terénní úpravy, které by mohly podpovrchové vody
ovlivnit. Vliv je na úrovni ZÚR teoretický mírný negativní (0 až -1) a úpravou koridoru se podstatně
nemění (0).
Celkový zábor lesa (jako VKP) se mírně zvyšuje dílčím prodloužením trasy (-1). Naopak v menším
rozsahu budou dotčeny fragmenty poměrně degradovaných přírodních biotopů, zejména bučin,
které jsou ve větší míře zastoupeny na prudkých svazích pod obytnou zástavbou Žižkova vrchu.
Koridor D11C zvyšuje oproti platnému koridoru (D11A) rozsah fragmentace lesa, tj. nově bude
větší plocha lesa mezi zastavěným územím Jablonce n. N. a plánovanou komunikací. Je
pravděpodobné, že tato část lesa bude schopna plnit jen omezené ekologické funkce, zejména
jako biotop pro druhy vyžadující větší lesní celky.
Trasa nového koridoru D11C, na rozdíl od rušeného D11A, vyžaduje úpravu nadregionálního
biokoridoru K19MB, který upravený koridor D11C protíná. Posunutí lesního biokoridoru (typ
mezofilně bučinný) do prostoru rozsáhlé kulturní smrčiny nebude mít na funkčnost biokoridoru
podstatný vliv, formálně se jedná o vliv mírný negativní (-1). NRBK je nově okrajově zasažen
i na pravém břehu Lužické Nisy. Každá ze srovnávaných variant má dílčí výhody i nevýhody.
Celkově lze říci, že rušený koridor D11A i navrhovaný D11C bez zohlednění vlivu na migrační
propustnost území jsou z hlediska vlivu na přírodní prostředí srovnatelné (0). Celkově absolutní
vliv koridoru na přírodní poměry (živou přírodu) bude stále mírný negativní (-1).
Součástí vlivu na přírodní prostředí (živou přírodu) je i vliv na fragmentaci krajiny a migrační
propustnost území, přestože je tento typ vlivu v tabelárním shrnutí níže uváděn s ohledem
na specifika samostatně. Na severním okraji upravované části koridoru D11C, kde zároveň silniční
koridor vede v souběhu s Lužickou Nisou, dochází ke kolizi s migračně významným územím
a dálkovým migračním koridorem (DMK). Jedná se o podstatný překryv se silničním koridorem
v délce cca 1 km. Migračně významné území vede v prostorově stísněném úseku v prudkých
zalesněných svazích na pravém břehu Lužické Nisy mezi průmyslovou zónou a komunikací
v údolí, a rozšiřujícím se sídlištěm nad údolím. Hrozí narušení migrační propustnosti tohoto
koridoru v místě, které je klíčové pro zajištění průchodnosti území mezi dvěma velkými městy
Jabloncem n.N. a Libercem. Další místa, kde by mohla být migrace v tomto směru zajištěna,
v podstatě neexistuje. Na úrovni ZÚR nelze vliv na omezení prostupnosti krajiny vyloučit, ale
zároveň šířka koridoru nevylučuje hledat řešení s mírným vlivem.
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S ohledem na výše uvedené by mohl vliv dosahovat až hranice významného negativního vlivu.
Proto bylo do výrokové části AZÚR doplněno jako úkol pro územní plánování: „Zajistit dostatečnou
propustnost dálkového migračního koridoru č. 884“. S ohledem na uvedený úkol pro územní
plánování je možné na úrovni ZÚR vliv hodnotit jako mírný negativní (-1).
Vybudování nového silničního koridoru v rámci lesa bude mít negativní vliv minimálně na znaky
přírodní charakteristiky krajinného rázu (-1). Úprava koridoru spočívající v dílčím posunutí o několik
stovek metrů tento vliv podstatně nemění (0). Prostor na okraji zastavěného území Jablonce není
příliš vizuálně exponovaný. Celkový vliv se očekává mírný negativní (-1).
Vliv na přírodní zdroje se nepředpokládá (0).
Silniční koridor D11C připravuje území pro západní obchvat Jablonce n.N., který by měl podstatně
omezit dopravu v centru Jablonce n.N., což mělo znamenat omezení hluku i emisí výfukových
plynů z dopravy v centrální části Jablonce. Zároveň může dojít v podstatně menším rozsahu
a v menší absolutní velikosti ke zhoršení hlukové situace a dílčímu zvýšení imisního zatížení
ovzduší podél koridoru, což je schématicky zapisováno jako (-1 až+2). Vliv na veřejné zdraví se
předpokládá celkově mírný pozitivní (+1). Úpravou směrového řešení části koridoru v AZÚR
dochází k oddálení části koridoru od obytné zástavby Žižkova vrchu. Úprava koridoru D11C může
vliv hluku, oproti platnému řešení, většinou mírně snížit (0 až +1). Teoreticky se mohou úpravou
koridoru částečně snížit i koncentrace znečišťujících látek v ovzduší u nejbližší zástavby, avšak
s ohledem na pozaďové koncentrace nejspíše nevýznamně (0). Úpravou koridoru se předpokládá,
že případná změna vlivu va veřejné zdraví nebude relevantní (0). Celkově se ale vliv koridoru
na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci nemění (-1 až +2). Vliv na veřejné zdraví zůstane i po úpravě
koridoru mírný pozitivní (+1).
Z hlediska potenciálního výskytu archeologických památek se převažující část koridoru nachází
v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. V důsledku
úpravy ZÚR nezasahují nově do koridoru další památkově chráněné objekty (0). Další známé
prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází. Vliv může být potenciálně
trvalý, až mírný negativní (-1).
Soustava NATURA 2000

Vliv lze vyloučit, lokality se v relevantní blízkosti nevyskytují (0).
Kumulativní a synergické vlivy

Úprava části propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou a úprava obchvatu Jablonce nad Nisou
spočívá v dílčí úpravě trasování ve větší vzdálenosti od Žižkova vrchu. Kumulativní a synergické
vlivy se oproti schváleným ZÚR podstatně nemění. Z hlediska absolutního vlivu má potenciál
kumulace s dalšími koridory zábor území, zejména zábor PUPFL (viz shrnutí kumulativních vlivů).
Pro dopravní koridory se předpokládá celkově mírný negativní kumulativní vliv (-1) na PUPFL.
Kumulativně mohou působit zejména silniční koridory (z konkrétně vymezených ploch)
na povrchový odtok. Zvyšování zpevněných ploch souvisí s navyšováním povrchového odtoku
v povodí Lužické Nisy realizací silničních staveb v některých koridorech (D08B, D09D, D11C,
D16A, D24A). AZÚR kumulativní příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno
(0 až -1). Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např.
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni
projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol
pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí (živé přírody) může dojít u většiny koridorů,
přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné
druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde
zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný nebo je výraznější, např. dochází
k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto
koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D, E25 E8E. AZÚR příspěvek koridoru mírně zvyšuje (-1).
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Koridor D11C se překrývá v údolí Lužické Nisy v úseku cca 1 km s migračně významným územím
a dálkovým migračním koridorem. D11C v tomto případě působí kumulativně s rozvojem ploch
bydlení v Horní Proseči dle ÚP Jablonce n.N., což je ovšem pod měřítko rozlišení ZÚR. Schéma
Dálkové migrační koridory AZÚR uvádí v řešeném prostoru již v současnosti kritické místo křížení
DMK se stávající dopravní infrastrukturou i potenciální kritické místo křížení s návrhovými koridory.
Příspěvek koridoru ke kumulativnímu vlivu byl vyhodnocen jako mírný negativní (-1), potom co bylo
doplněno jako úkol pro územní plánování „zajistit dostatečnou migrační prostupnost dálkového
migračního koridoru č. 884“.
Veřejné zdraví ovlivňuje silniční doprava zejména v důsledku produkce hluku a produkcí
výfukových zplodin. Koridor odvádí dopravu z centrální části Jablonce n. N. V rámci většiny
koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti
komunikací. Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní, místy až významný pozitivní (zejména u
hluku). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných zastavěných území přispívají zejména tyto
koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E,
D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Úprava koridoru v AZÚR tuto situaci nemění, proto je
v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
Další negativní kumulativní vlivy se nepředpokládají.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D11C)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR
(D11A)

Povrchové vody

-1

změna oproti
platným ZÚR
0

Podzemní vody

0 až -1

ZPF

dle AZÚR

Velikost kumulativního
vlivu

-1

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

-1
-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

+1

0

+1

0 až +1

Hluk

-1 až +2

0 až +1

-1 až +2

0 až +1

Ovzduší a klima

-1 až +2

0

-1 až +2

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny

Veřejné zdraví

D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Koridor D14A nahrazuje dosud platný koridor D14, který řešil pouze obchvat centrální části Obory.
Koridor D14A obchází Oboru ve větší vzdálenosti od zastavěného území a nově odklání dopravu
i z okraje Doks. Projektové řešení koridoru bylo podrobeno procesu posuzován vlivů na životní
prostředí a v roce 2014 bylo vydáno souhlasné stanovisko. Trasa koridoru obchvatu vede
převážně po ZPF orné půdě (79 %), přibližně v délce 6,5 km. Oproti platnému koridoru se zábor
ZPF mírně zvyšuje (-1). Ve vymezeném koridoru jsou z velké části (84 %) nejkvalitnější půdy I. a II.
třídy ochrany. Celkově je vliv na úrovni ZÚR trvalý mírný negativní (-1). K zásahu do PUPFL může
dojít okrajově.
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Vliv platného koridoru na povrchové vody je mírný negativní (-1). Tento negativní vliv se úpravou
koridoru mírně zvýší v důsledku prodloužení koridoru, a zvýšením zpevněné plochy (-1). Po úpravě
koridoru bude vliv na povrchový odtok stále mírný negativní (-1).
Na severním okraji koridoru u Doks, v místě napojení do stávající trasy silnice I/38, prochází
koridor okrajovou částí ochranného pásma vodního zdroje Sodovkárny Doksy, kategorie IIb.
Oproti současnému stavu se mírně zvyšuje riziko kontaminace při výstavbě (krátkodobý vliv).
V dlouhodobém horizontu by mohl být vliv nulový až mírně pozitivní, protože bude možné
realizovat nově moderní opatření k minimalizaci vlivu, např. havárií. Vliv koridoru hodnotíme
na úrovni ZÚR jako mírný negativní (0 až -1).
Koridor nezasahuje do zvláště chráněných území. K trvalému střetu s ÚSES dochází na jižním
okraji koridoru (v blízkosti železniční trati), kde dochází ke křížení lokálního biokoridoru
vymezeného podél vodoteče. Současně koridor přechází železniční trať a místní komunikace, je
tedy předpoklad, že úsek bude řešen komplexně, patrně mostem, tj. objektem s relativně dobrou
prostupností. V návaznosti na uvedený biokoridor bude trvale dotčen prostor mokřadů a vlhkých
luk. Jsou uváděny biotopy mokřadních vrbin, rákosin, vysokých ostřic, střídavě vlhkých luk apod.
(dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR). Dle biologického hodnocení (Vávra a kol., 2013) je
na vodoteč a mokřady v okolí vázána řada zvláště chráněných a ohrožených druhů (např. kosatec
sibiřský, ostřice Davallova, zmije obecná, užovka obojková, ropucha obecná atd.). Lze
předpokládat minimálně dílčí trvalý zábor přírodních biotopů, zásah do biotopů zvláště chráněných
druhů a trvalé zhoršení migrační prostupnosti území. Koridor prochází uvedenými mokřady v délce
cca 150 m, což je poměrně omezený zásah. Ve srovnání s trasou dle platných ZÚR se ovšem
zásah do vlhkých luk a mokřadních biotopů omezuje. Původní trasa protínala poměrně rozsáhlý
komplex vlhkých luk mezi tratí a obytnou zástavbou Obory. Došlo by k podélnému zásahu
do mokřadu v délce 500 m, k jeho úplné fragmentaci s vysokým rizikem degradace i přímo
nedotčených částí. Z hlediska vlivu na přírodní prostředí se nová trasa koridoru jeví jako vhodnější
(+1). Celkově bude vliv na přírodní prostředí mírný negativní (-1).
Vliv na fragmentaci krajiny bude dlouhodobý až trvalý, ale nebude zásadní, protože obchvat
obchází obtížně prostupné uzemí obce. Přesto se vliv mírně zvyšuje (-1) i oproti platnému koridoru
(-1).
Vybudování nového silničního tělesa v rovinaté krajině s omezenou vizuální exponovaností
a převahou orné půdy bude mít trvalý mírný negativní vliv na krajinný ráz (-1). Oproti koridoru D14
se rozsah vlivu plošně rozšíří (-1).
Koridor je navržen ve velkém odstupu od chráněných prostorů staveb (obytné zástavby). Lze
očekávat výrazné zlepšení hlukové situace v sídle Obora. Jedná se o malé sídlo s malou cílovou
dopravou, větší část dopravy by měla jezdit po obchvatu. Ke zlepšení hlukových poměrů dojde
i oproti platnému koridoru (+1). K oddálení dopravy od obytné zástavby dojde také na okraji Doks
i zde lze očekávat snížení hluku (+1 až +2).
V důsledku oddálení dopravy se podstatně sníží v centru Obory a v přilehlé části Doks znečištění
ovzduší z dopravy (+1 až +2). Situace bude lepší něž v případě schváleného koridoru (+1).
Celkové zlepšení ovzduší bude záviset na příspěvku lokálních topenišť na celkovém podílu
znečištění, což na úrovni ZÚR není známo a může se to v čase měnit. Relevantní vliv na klima se
neočekává. Celkově lze očekávat, že vliv na veřejné zdraví bude spíše pozitivní (+1 až +2), dojde
k omezení účinků hluku a znečištění ovzduší z dopravy. Nutno spočítat a změřit na projektové
úrovni.
Úsek koridoru v okolí křížení železniční trati v Oboře přichází do kontaktu s územím s prokázaným
výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN II. Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických
struktur (-1). Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky
sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B. Zjednodušující shrnutí vlivů
na složky a faktory životního prostředí.
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Shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D14A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle
platných změna oproti
ZÚR (D14A)
platným ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

-1

-1

PUPFL

0

0

0

0

-1 až -2

+1

-1

0 až -1

Fragmentace krajiny

-1

-1

-1

-1

Krajinný ráz

-1

-1

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

+1

+1 až +2

+1

Hluk

+1 až +2

+1

+1 až +2

+1

Ovzduší

+1

+1

+1

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Kumulativní a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími dopravními koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF (většina
koridorů), podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor koridory AZÚR je uveden níže
ve shrnutí kumulativních vlivů. Kumulativní vliv vymezených koridorů na půdu je hodnocen jako
mírný negativní (-1). Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti
v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět.
Nepřímá ochrana půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů
pro územní plánování.
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Robečského potoka, který teče
do Máchova jezera a Novozámeckého rybníka a který následně pokračuje do Ploučnice.
Ze silničních koridorů v povodí Ploučnice takto může působit S11_D03/3, D05B/1, D05B/2, D14A,
D52E, D52F, D62A. Celkově je vliv odhadován mírný negativní (-1). Významnější mohou být další
plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. v povodí Ploučnice je nejvýznamnější
rozvojová oblast ROB2 Česká Lípa – Nový Bor), které nejsou na této úrovni konkrétně územně
specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci
řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, E25 E8E, VLT1A, VTL3A. AZÚR příspěvek koridoru (oproti platným
ZÚR) nemění, resp. ho mírně snižuje, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Malý kumulativní vliv lze očekávat na fragmentaci krajiny a na migrační prostupnost krajiny (-1).
Každá nová komunikace území fragmentuje a představuje migrační bariéru. Z koridorů s větším
potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C,
D18E, D23A, D52E, D52F, D62A.
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V tomto případě nová komunikace obchází již v současnosti obtížně prostupné území, kterým je
sídlo Obora. Při realizaci přeložky stávající silnice je možné řešení přizpůsobit aktuálnímu stavu
poznání a vliv minimalizovat vhodnými opatřeními na projektové úrovni. Kumulativně může působit
zejména územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové zástavby do volné krajiny, které
některé rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Jako kritérium pro rozhodování v územním
plánování je deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí, které mohou přímo ovlivňovat
veřejné zdraví, se neočekávají. Naopak záměr odvede dopravu a vlivy (hluk a znečištění ovzduší),
které může působit, mimo zastavěné území, tj. na okraj mimo centrum Obory. V rámci většiny
dalších koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední
blízkosti komunikací. K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných zastavěných území přispívají
zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A,
D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Celkově je kumulativní vliv je mírný pozitivní
(+1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
Poznámka k přípravě záměru:
V rámci procesu Posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - silnice I/16 Horka u Staré Paky bylo vydáno
souhlasné stanovisko MŽP ze dne 11.6.2012 č.j.30151/ENV/12 ve kterém byla vybrána varianta trasy silnice v koridoru
D15C (varianta č. 1 dle studie Valbek). Varianta D15C byla vyhodnocena jako lepší z hlediska vlivů na veřejné zdraví,
ovzduší, hlukovou situaci, vody, ZPF, PÚPFL, Přírodní zdroje a horniny, faunu a flóru. AZÚR LK č.1 vymezuje původní
územní rezervu D15C jako návrhový koridor a původní návrh koridoru D15D se vypouští. Upravený koridor tak sleduje
variantu 1 přeložky silnice I/16 Horka u Staré Paky (studie Valbek, ŘSD), ke které bylo vydáno souhlasné stanovisko
MŽP z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí.
V 03/2018 MŽP ČR prodloužilo do roku 2022 platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení tohoto záměru na životní
prostředí (stanovisko EIA).

Trasa koridoru obchvatu vede převážně po ZPF, orné půdě (97 %), cca přibližně v délce 5,2 km.
Ve vymezeném koridoru jsou ze 32 % nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany. Vliv na úrovni ZÚR
se s ohledem na liniové stavby hodnotí jako trvalý mírný negativní (-1). Oproti platnému koridoru
se zábor půdy mírně snižuje v důsledku zkrácení trasy koridoru (+1). Nově koridor nezasahuje
do okraje lesa (+1), k ovlivnění PUPFL nedojde.
Vliv platného koridoru na povrchové vody je mírný negativní (-1). Tento negativní vliv se úpravou
koridoru změní nepatrně, protože trasa koridoru se nepodstatně zkracuje (0 až +1). Po úpravě
koridoru bude vliv na povrchový odtok stále mírný negativní (-1).
Koridor nezasahuje do pásem ochrany vodních zdrojů. Na úrovni ZÚR nelze teoreticky vyloučit
ovlivnění podzemních vod při výstavbě (0 až -1). Toto riziko se úpravou trasy koridoru nemění (0).
Koridor nezasahuje do zvláště chráněných území. Ke střetu s ÚSES dochází na hranici obcí Horka
u Staré Paky a Čistá u Horek, kde je vymezen lokální biokoridor 1629/1632 (stromořadí v rámci luk
a polí). V místě kontaktu s biokoridorem však oproti variantě v platných ZÚR ke změně umístění
nedochází, takže míra vlivu se nemění (0). Z přírodních biotopů koridor zasahuje v rozsahu
cca 600 m ovsíkové louky (dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR), výrazně převažuje orná půda
a kulturní louky. Celkově je vliv trvalý mírný negativní (-1).
Posunutí koridoru v rozsahu do 200 m od původní trasy nebude znamenat změny ve fragmentaci
krajiny (0). Na severním okraji řešeného úseku a zároveň na hranici Libereckého kraje je vymezen
migrační koridor pro velké savce. Oproti stávající trase se vliv podstatně nemění, na podrobnějších
úrovních územně plánovací dokumentace a v rámci projektové přípravy je třeba negativní vliv
na migrační koridor minimalizovat. Vliv je dlouhodobý až trvalý mírný negativní (-1).
Podobně se nezmění ani vliv na krajinný ráz (0). Obchvat vedoucí v kulturní zemědělské krajině je
považován za mírný negativní vliv na KR (-1).
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Obchvat by měl znamenat výrazné snížení dopravních intenzit v poměrně dlouhém úseku obytné
zástavby (v chráněných prostorech staveb), tím i hluku a znečištění ovzduší z dopravy,
což znamená příznivý trend z hlediska vlivu na veřejné zdraví (+1). Oproti platnému řešení se vliv
podstatně nemění (0).
Z hlediska potenciálního výskytu archeologických památek se převažující část koridoru nachází
v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III., pouze na západním
okraji koridoru se dostává do kontaktu s pásmem kategorie ÚAN I. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé
prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D15C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR změna oproti platným
(D15D)
ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního
vlivu

Povrchové vody

-1

0 až +1

-1

0 až -1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

-1

+1

-1

0 až -1

PUPFL

-1

+1

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

0 až -1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

0

+1 až +2

0 až +1

Hluk

+1 až +2

0

+1 až +2

0 až +1

Ovzduší

+1

0

+1

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

-1

Kumulativní a synergické vlivy

Kumulativní a synergické vlivy se oproti schváleným ZÚR podstatně nemění. Nový koridor je
platnému koridoru velmi podobný, z velké části se téměř překrývá, dílčím způsobem se snižuje
zábor půdy.
Ke kumulativnímu vlivu dojde společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor
ZPF, podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže
ve shrnutí. Byl vyhodnocen jako mírný negativní kumulativní, ovšem změna v AZÚR tento vliv
nezvyšuje (0 až -1). Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti
v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět.
Nepřímá ochrana půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů
pro územní plánování.
Nepatrně se oproti schválenému koridoru v ZÚR může zvýšit povrchový odtok, který bude mít
nepatrný kumulativní vliv. Jedná se o povodí Kalenského potoka a následně Labe. Na území LK
další koridory ústící přímo do Labe nejsou. Kumulativně ale mohou působit stavby v dalších
krajích, příspěvek AZÚR je zanedbatelný (0 až -1).
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Nové koridory mohou působit kumulativně na přírodní prostředí (biotu), může se snižovat plocha
biotopů pro jednotlivé druhy bioty i plocha přírodních biotopů. K různě velkému ovlivnění přírodního
prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné
typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl
vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný,
např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany. Jedná se
zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A,
D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D, E25 E8E. AZUR příspěvek koridoru
nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Malý kumulativní vliv lze očekávat na migrační prostupnost krajiny. Každá nová komunikace území
fragmentuje a představuje migrační bariéru. Z koridorů s větším potenciálem na fragmentaci
krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F,
D62A. V tomto případě nová komunikace obchází obtížně prostupné území, sídlo Čistá, která je
protáhlého tvaru s páteřní komunikací. AZÚR příspěvek koridoru D15C na fragmentaci území
nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
Kumulativně může působit zejména územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové
zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Jako kritérium
pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé
zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí, které mohou ovlivňovat veřejné
zdraví, se neočekávají. Naopak záměr odvede v řešeném úseku dopravu a vlivy (hluk a znečištění
ovzduší), které může působit, mimo zastavěné území a vliv dopravy se sníží. V rámci většiny
koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti
komunikací. Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní. K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Úprava koridoru
v AZÚR tuto situaci nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
K místnímu kumulativnímu ovlivnění hlukové situace by mohlo teoreticky docházet v místě
napojení přeložky a stávající (nově místní) komunikace, kde budou obě komunikace ovlivňovat
ve stejném místě akustickou situaci. Tento potenciální vliv je s ohledem na bezprostřední územní
souvislost standardním předmětem posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného
koridoru zohledněn a bude posuzován podrobně i na projektové úrovni.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D16A - silnice II. třídy, úsek Liberec – Osečná
Na správním území Liberce AZÚR zohledňuje řešení, které je navržené v připravovaném územním
plánu. Trasa byla posouzena v rámci vyhodnocení vlivů ÚP Liberec na životní prostředí, bylo
vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje. Nově navržené řešení spojení
Liberec – Osečná začíná v Liberci na MÚK Doubí, kde se napojuje na silnici I/35. Koridor prochází
průmyslovou zónou Liberec – jih, je vymezen na zbytcích orné půdy a travnatých ploch, z části
bude využita již hotová silniční infrastruktura (ulice Heyrovského). Od křižovatky s ulicí Puškinovou
je směrem na sever navržen koridor v nové trase po lučních prolukách převážně mezi
obytnou zástavbou. Následně se koridor napojuje do stávající ulice Ještědské a směrem
do Osečné vede v trase stávajících silnice III. třídy, kde počítá na několika místech s minimálními
úpravami směrových poměrů.
ZPF zasahuje do koridoru silnice v délce cca 2,5 km, z toho nejcennější půdy I. a II. třídy ochrany
představují 24 %. Vliv bude trvalý mírný negativní (-1). Zábor PUPFL se nepředpokládá nebo bude
minimální (0).
Nová komunikace v části koridoru bude znamenat dílčí zvýšení povrchového odtoku. Vliv lze
očekávat trvalý mírný negativní (-1). Vliv na podpovrchové vody se předpokládá velmi malý,
koridor vede převážně v trase současné silnice.
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Koridor zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Fluoritový důl Křižany, kategorie IIb.
S ohledem na to, že osou koridoru je současná komunikace vliv se předpokládá velmi malý
až žádný (0 až -1).
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v ploše koridoru nacházejí převážně kulturní louky,
v menším rozsahu se jedná o přírodní biotop mezofilních ovsíkových luk a ojediněle o menší
plochy vlhkých pcháčových luk. Koridor je vymezen na okrajích nebo v prolukách v průmyslové
zóně nebo v obytné zástavbě. Ke střetu s ÚSES dochází v případě lokálního biokoridoru
1476/1477. Jedná se o křížení nefunkční části v zastavěném prostoru v blízkosti Puškinovy ulice.
Vymezený koridor protíná na dvou místech významné migrační koridory vysoké zvěře. První
křížení je v sedle Ještědského hřebene, druhé křížení je v rámci souvislého lesa na okraji Hořeních
Pasek. Průchodnost území se podstatně nezmění, protože k významným změnám technických
parametrů komunikace nedojde. Část uvedených prvků bude dotčena. Vliv se předpokládá trvalý
mírný negativní (-1).
Vliv na fragmentaci krajiny se nepředpokládá. Nová trasa koridoru vede okrajovými částmi Liberce,
popř. využívá současnou komunikaci (0).
Koridor prochází přírodním parkem Ještěd. S ohledem na předpokládané využití současné
komunikace, která představuje osu koridoru, se předpokládá malý vliv na přírodní park a celkově
i na krajinný ráz (0 až –1) Vliv bude trvalý.
Hluková situace se změní výrazněji v části koridoru, který nevyužívá stávající komunikační spojení
do Osečné. Ve stávající trase může dojít k dílčímu navýšení hladiny hluku v závislosti na zvýšení
dopravní intenzity v důsledku zvýšení atraktivity trasy a změnou kategorie na silnici II. třídy.
Zdvojnásobení dopravní intenzity znamená nárůst hluku přibližně o 3 dB. Dle toho lze očekávat,
že absolutní úroveň hladiny by se měla měnit spíše v řádu desetin dB. S ohledem na to,
že pro komunikace II. třídy se při stanovení hlukového limitu pro ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A přičítá korekce +5 dB, lze očekávat, že ve vztahu k hlukovému limitu se situace nezhorší.
V okolí koridoru na správním území Liberce, kde dochází k vymezení trasy v nové stopě, budou
změny akustické situace významnější s ohledem na to, že bude přiveden nový zdroj hluku.
Hluková situace v chráněných prostorech staveb bude závislá zejména na odstupu od zdroje hluku
a na intenzitě a složení dopravního proudu. S ohledem na prostorové možnosti ve vymezeném
koridoru lze důvodně předpokládat, že nejblíže ve vzdálenosti cca 20 m od komunikace bude
maximálně několik obytných objektů. Podklady o intenzitě dopravy nebyly pro fázi ZÚR k dispozici,
takže konkrétní úroveň hluku nebylo možné v této fázi posoudit. Lze ovšem důvodně předpokládat,
že je reálné hledat projektové řešení tak, aby hlukové limity byly splněny. Přesto je zřejmé,
že koridor zjevně stávající klidnou lokalitu změní a ovlivní patrně negativně faktor pohody bydlení
u přilehlých objektů. Naopak snížení hluku v ulici České mládeže nemusí být významné, protože
značný podíl intenzit dopravy v této ulici zůstane. Vliv na úrovni ZÚR bude dlouhodobý až trvalý,
celkově mírně negativní (-1), na některých místech může být až mírně pozitivní (+1).
Vliv na ovzduší se mimo zastavěné území Liberce podstatně nezmění, může dojít k mírnému
zvýšení intenzit dopravy, tím i zvýšení emisí výfukových plynů. V rámci zastavěného území Liberce
je situace komplikovanější a přesnější závěry by bylo nutné zjistit výpočtem při zohlednění
dopravních intenzit odpovídajícího dopravního modelu. Obecně lze předpokládat dílčí přesun
koncentrací znečišťujících látek z dopravy do okolí koridoru vedeného v nové trase. Zároveň může
dojít vlivem zvýšení plynulosti dopravy a částečnému zkrácení dopravní vzdálenosti k dílčímu
snížení emisí z dopravy. Pokles emisí z dopravy lze očekávat ve výrazně dopravně zatížené ulici
České mládeže. Doprava je ovšem jen jedním z důležitých zdrojů znečištění ovzduší ve městech.
Vliv lze očekávat dlouhodobý až trvalý mírný negativní (-1), na některých místech až mírně
pozitivní (+1).
Vliv na veřejné zdraví lze očekávat nejspíše dlouhodobý až trvalý, mírně negativní (-1),
na některých místech až mírně pozitivní (+1) (v důsledku zvýšení hluku a emisí z dopravy v okolí
nové trasy a zároveň snížení emisí z dopravy a částečné snížení hluku v ulici České mládeže).
Celkově se koridor jeví z hlediska vlivu na životní prostředí jako akceptovatelný.
Na úrovni ulic Puškinovy a Heyrovského zasahuje koridor okraj území s prokázaným výskytem
archeologických nálezů kategorie ÚAN I. Území s výskytem archeologických nálezů kategorie
ÚAN II. zasahuje koridor okrajově v Rozstání. Nelze vyloučit zásah do archeologických struktur.
Vliv bude trvalý mírný negativní (-1). Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
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V prostoru Světlé pod Ještědem je v blízkém okolí koridoru několik prvků lidové architektury.
Konkrétní řešení bude respektovat trasu stávající komunikace.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D16A)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

PUPFL

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

0

0

0 až -1

0

0

0

Veřejné zdraví

-1 až +1

0 až +1

Hluk

-1 až +1

0 až +1

Ovzduší

-1 až +1

Složky a faktory ŽP

Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny

Kulturní a historické památky

-1

0 až +1
0

Soustava NATURA 2000

0

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy. Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF, podrobně viz Odůvodnění
AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže ve shrnutí kumulativních vlivů.
Na úrovni ZÚR je vyhodnocen jako mírný negativní (-1). Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít
i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné době
nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze očekávat
v rozvojových oblastech a podél rozvojových os. Nepřímá ochrana půd se objevuje u zásad
plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů pro územní plánování. Konkrétně vliv
územně nespecifikovaných záměrů na ZPF nelze vyhodnotit.
Nevýznamným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Lužické Nisy. Ze silničních koridorů
v povodí Lužické Nisy, kde lze očekávat navýšení povrchového odtoku, jsou navrhovány D08B,
D09D, D11C, D16A, D24A. Vliv je vyhodnocen jako mírný negativní (-1). Významnější mohou být
další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně
specifikovány. V povodí Lužické Nisy je např. rozvojová oblast ROB2. Zadržování vody na lokalitě
je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit
eliminaci tohoto vlivu.
Nové koridory mohou působit kumulativně na přírodní prostředí (biotu), může se snižovat plocha
biotopů pro jednotlivé druhy bioty i plocha přírodních biotopů. K různě velkému ovlivnění přírodního
prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné
typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl
vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný,
např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany, ve větším
rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B,
D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, E25 E8E, VLT1A,
VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
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Kumulativní a synergické vlivy na složky a faktory životního prostředí (kvalita ovzduší a hluk), které
mohou přímo ovlivňovat veřejné zdraví, nelze vyloučit. V nové trase vede koridor zejména
v okrajové části Liberce. U většiny nově navrhovaných silničních koridorů dochází k odvádění
dopravy mimo zastavěná území. V tomto případě není tento efekt jednoznačný, proto je
kumulativní vliv hodnocen jako nulový (0).
Ke kumulativní až synergickému ovlivnění hlukové situace v konkrétním místě by mohlo teoreticky
dojít u hlukově chráněných objektů při současném působení více zdrojů hluku. Tento potenciální
vliv je s ohledem na bezprostřední územní souvislost zdrojů hluku standardním předmětem
posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného koridoru zohledněn a bude posuzován
podrobně i na projektové úrovni.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D18E - silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj
ZPF se vyskytuje v koridoru silnice délky cca 6,1 km z 78 %, z toho nejcennější půdy I. a II. třídy
ochrany představují 39 %. Les představuje cca 20 % plochy koridoru. Vliv záměru bude trvalý,
předpokládá se mírný negativní (-1).
Nová komunikace v části koridoru bude znamenat dílčí zvýšení povrchového odtoku. Vliv lze
očekávat trvalý mírný negativní (-1). Vlivy na podpovrchové vody nejsou na úrovni ZÚR známy,
dílčí ovlivnění nelze v této fázi vyloučit.
Koridor nezasahuje do pásem ochrany vodních zdrojů. Při výstavbě nelze teoreticky vyloučit
na úrovni ZÚR ovlivnění podzemních vod (0 až -1).
D18E se odděluje od koridoru S5_D01C v MÚK Žernov mezi Václavím a Sýkořicemi v místě
lokálního biokoridoru (dle ÚAP Turnov, 2016). Tento biokoridor kříží koridor D18E ještě jednou,
severně od výrobního areálu na SZ Žernova. Současně v tomto místě prochází koridor silnice
okraje lokálního biocentra. 400 m za dotčeným biocentrem kříží koridor potok Tisovku s malým
silně eutrofním rybníkem s náznaky rákosin a s doprovodnými porosty degradovaných olšin.
Převažují ovšem silně degradované biotopy, které přírodními biotopy nejsou. (Aktuální projektové
řešení – DÚR - počítá s průchodem komunikace těsně nad rybníkem přes kulturní louku u potoka.
Dojde k fragmentaci poměrně degradované nivy.
Dále prochází koridor mozaikovitou krajinou zemědělské půdy, remízů a rozptýlené vesnické
zástavby. Jižně od Žlábku kříží koridor D18E lokálním biokoridor, roklinu s drobným potůčkem.
Navazující cca 2,5 km je poměrně členitým a lesnatý. Vyskytuje se několik potoků a roklin, které
bude třeba komunikací překonat a kde lze očekávat výraznější vliv než v rovinaté bezlesé krajině.
Z přírodních biotopů do koridoru zasahují květnaté bučiny a mezofilní a vlhké louky. Na samém
konci úseku za křižovatkou silnice II/283 a II/284 zasahuje koridor souběžně cca 250 m
s Hořenským potokem (z druhé strany je prostor omezen rodinným domem). Nelze vyloučit
podstatné lokální narušení funkčnosti VKP potoka a jeho nivy (aktuálně v poměrně výrazně
degradovaném stavu). V prostoru uvedené křižovatky prochází rovněž dálkový migrační koridor
velkých savců 809, který může být koridorem D18E částečně ovlivněn. Od křižovatky silnic II/283
a II/284 je koridor rozšířen tak, aby dosahoval až ke stávající silnici II/283 (délka úseku cca 500 m).
Důvodem je vytvořit předpoklady pro výběr optimálního řešení s minimálním vlivem na životní
prostředí (podrobnějších úrovních zpracování). Je třeba na úrovni územních plánů příslušných
řešit střety koridoru s ÚSES (zejména přeložku LBK v místě plánované MÚK Žernov). Na úrovni
příslušných územních plánů je třeba řešit střety koridoru s ÚSES (zejména přeložku LBK v místě
plánované MÚK Žernov) a s dálkovým migračním koridorem velkých savců 809. Uvedené vlivy
budou trvalé, celkově je reálné hledat řešení s mírným negativním vlivem (-1) na přírodní prostředí.
Vliv dvoupruhé silnice II. třídy na migrační prostupnost je nižší než v případě koridoru S5. Přesto
ke fragmentaci nezastavěného území dojde. Vliv je předpokládán mírný negativní (-1).
Koridor počítá s novou dvoupruhou silnicí v morfologicky i vegetačně členitém území
pod Kozákovem nedaleko od CHKO Český ráj. Na úrovni ZÚR vliv na krajinný ráz nelze konkrétně
kvantifikovat, lze odhadnout z kategorie komunikace a charakteru prostředí, že by mělo být reálné
hledat řešení s trvalým mírným negativním vlivem (-1).
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Z hlediska vlivu na akustickou situaci, kvalitu ovzduší a veřejné zdraví lze předpokládat zlepšení
situace v sídlech, kterými prochází stávající silnice II/283 (+1). Prochází v délce téměř 3 km
zastavěným územím Turnova a jeho předměstím, včetně centrální části, která je městskou
památkovou zónou. Navazují menší sídla s různě hustou zástavbou obytných objektů podél
komunikace. Jsou to Mírová pod Kozákovem, Lestkov, Tatobity, Žlábek. Rozsah zlepšení situace
není možné na úrovni ZÚR konkrétně posoudit, protože nejsou známy konkrétní změny intenzit
dopravy, resp. jaký podíl dopravního proudu na silnici II/283 představuje doprava tranzitní. Celkově
lze na úrovni ZÚR akceptovat.
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Okrajově u Tatobit a Žlábku zasahuje do koridoru území kategorie ÚAN I. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur (-1). Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další
známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D18E)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

-1

-1

Krajinný ráz

-1

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

+1

+1

Hluk

+1

+1

Ovzduší

+1

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Kumulativní a synergické vlivy

Na Turnovsku je na úrovni ZÚR vymezen zejména hlavní koridor S5_D01C, který může ovlivňovat
širší společné území a přítomné jevy životního prostředí. Ke kumulativnímu vlivu na ZPF a PUPFL
dojde společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF a PUPFL, podrobně
viz Odůvodnění AZÚR. Drobné přeložky železničních koridorů u Turnova zábor půdy nad úroveň
schválenou v ZÚR nezvyšují. Celkový zábor navrhovanými koridory je uveden níže ve shrnutí
kumulativních vlivů a je vyhodnocen jako mírný negativní (-1). Kumulativní vliv na zábor ZPF
budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze
očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os. Nepřímá ochrana půd se objevuje
u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů pro územní plánování.
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. Celkově se předpokládá mírný negativní kumulativní vliv (-1).
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Dojde k navýšení povrchového odtoku v důsledku zpevněné plochy silničního tělesa.
K nevýznamnému kumulativnímu zvýšení (-1) povrchového odtoku v povodí Jizery může
dojít zejména s koridory S5_D01C, D61. Z pravé strany povodí Jizery může k malému zvýšení
povrchového odtoku dojít prodloužením koridoru D23A. Významnější mohou být další plány
rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os
a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně specifikovány.
Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci
řady rozvojových zásad, vliv rozvojových ploch je tak regulován.
Z hlediska vlivu na přírodní prostředí může být obecně významné kumulativní snižování
průchodnosti krajiny a zábory biotopů ohrožených druhů, popř. přírodních biotopů. K různě
velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí
kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako
mírný negativní (-1).
Malý kumulativní vliv lze očekávat na fragmentaci krajiny a migrační prostupnost krajiny (-1).
Každá nová komunikace v nezastavěném území přispívá ke fragmentaci. Z koridorů s větším
potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C,
D18E, D23A, D52E, D52F, D62A.
Při realizaci nové komunikace je možné řešení přizpůsobit aktuálnímu stavu poznání a vliv
minimalizovat vhodnými opatřeními na projektové úrovni. Kumulativně může působit také zejména
územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové zástavby do volné krajiny, které některé
rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Pro minimalizaci tohoto vlivu je v rámci kritérií
pro rozhodování v územním plánování deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé
zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí, které mohou přímo ovlivňovat
veřejné zdraví (kvalita ovzduší a hluk), se neočekávají. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
Celkově je kumulativní vliv je mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D14A, D15C, D11C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Byl vyhodnocen
mírný pozitivní kumulativní vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší a veřejné zdraví (+1).
Ke kumulativnímu až synergickému ovlivnění hlukové situace by mohlo teoreticky dojít
na plánované přeložce a na stávajících komunikacích, a to v místech s hlukově chráněnými
objekty staveb potenciálně ovlivňovanými více zdroji hluku. Tento potenciální vliv je s ohledem
na bezprostřední územní souvislost standardním předmětem posuzování celého záměru a je
v hodnocení samotného koridoru zohledněn a bude posuzován podrobně i na projektové úrovni.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D18R - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Volavec – Zelený háj
V souvislosti s územní rezervou S5_D01R se vymezuje navazující územní rezerva D18R chránící
území pro potenciální variantní řešení přeložky silnice II/283 (v délce cca 3,5 km). Trasa této
územní rezervy vedená z MÚK Volavec severně míjí sídlo Volavec a dále míří k jižnímu okraji
zástavby sídla Tatobity, za kterým navazuje na vymezený koridor D18E.
Mezi Václavím a Tatobity zasahuje územní rezerva do výběžku ochranného pásma IIb Václaví
TV-2.
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Koridor rezervy překonává podobně jako koridor S5_D01C svahy nad Václavským potokem
a Václavský potok. V tomto případě výše proti proudu jsou morfologické poměry mírnější. Zásah
do svahů nad Václavským potokem by byl v případě územní rezervy S5_D01R a D18R menší.
Naopak ale na svazích údolí Václavského potoka jsou dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR,
2017) udávány z významnějších biotopů širolisté suché trávníky a ovsíkové mezofilní louky.
Pro hnízdění některých ptáků mají význam mezofilní křoviny. Zbývající část trasy před napojením
do koridoru D18E představují pole a kulturní louky. Zvláště chráněná území se nevyskytují.
Z prvků ÚSES je dle ÚAP v prostoru územní rezervy lokální biokoridor, a to těsně před napojením
do koridoru D18E, v blízkosti biocentra, které koridor D18E z části zasahuje.
Koridor vede mimo zastavěná obydlená území.
Soustava NATURA 2000

Lokality soustavy NATURA 2000 se v blízkosti územní rezervy nevyskytují. V případě vymezení
koridoru by bylo možné vliv vyloučit, viz část B.
D23A - silnice II/278, obchvat Český Dub
Nový koridor je posunut severním směrem oproti stávajícímu o 500 - 1000 m (podle koridoru
vymezeného v ÚP Český Dub, ÚP Proseč pod Ještědem a ÚP Bílá). Nový koridor představuje
oproti stávající trase o cca 600 m delší zásah do ZPF. V původním koridoru převládají kvalitní půdy
II. třídy ochrany (-1), nově jsou zastoupeny ve větší míře i půdy s nižším stupněm ochrany.
Absolutní zábor kvalitních půd II. třídy ochrany se podstatně nezmění a bude trvalý mírný negativní
(-1). Koridor nově zasahuje částí své šířky do okraje PUPFL, v délce cca 300 m. Vliv bude trvalý
mírný negativní (-1).
Prodloužením koridoru se zvýší rozsah zpevněné plochy a zvýší se dílčím způsobem povrchový
odtok (-1), který i po úpravě bude trvalý mírný negativní (-1). Vliv na podzemní vody představuje
na úrovni ZÚR riziko zásahu do podpovrchových struktur a útvarů. S ohledem na posuzované
měřítko nelze vliv přesně vyhodnotit, výraznější zásahy do podloží nelze vyloučit. Oproti platným
ZÚR se situace relevantně nemění (0). Ochranná pásma vodních zdrojů se v upravované části
koridoru nevyskytují. Vliv na podpovrchové vody se spíše nepředpokládá, ovšem na úrovni ZÚR
ho s jistotou vyloučit nelze (0 až -1).
Koridor je veden převážně po loukách a pastvinách, v menší míře po polích a v délce cca 250 m
zasahuje koridor do okraje kulturního lesa. Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí.
Koridor nově nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se převážně o kulturní degradované louky, jen
z části zasahuje koridor do mezofilních ovsíkových luk a poháňkových pastvin (dle vrstvy
mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz). Další přírodní biotopy se vyskytují okrajově.
S ohledem na absenci podrobných průzkumů z oblasti druhové ochrany hodnotí se vliv i z důvodu
předběžné opatrnosti jako trvalý mírný negativní (-1). Úprava koridoru v AZÚR velikost vlivu oproti
platnému koridoru nemění (0).
Vznik nové komunikace II. třídy lokálního významu nebude mít podstatný vliv na migrační
prostupnost krajiny. K trvalé dílčí fragmentaci nezastavěného území dochází (-1). Úprava koridoru
v AZÚR velikost vlivu oproti platnému koridoru nemění (0).
Nový koridor oproti stávajícímu odklání dopravu zcela mimo obytnou zástavbu. Lze důvodně
předpokládat, že nově navržený koridor trvale negativně ovlivní hlukovou situaci u menšího počtu
hlukově chráněných objektů než platný koridor (+1). Celkově dojde ke snížení dopravního zatížení
centra Českého Dubu. S ohledem na významnější spádovou obec je třeba počítat s cílovou
dopravou, která obchvat využívat nebude. V závislosti na snížení dopravy v centru Českého Dubu
se trvale sníží znečištění ovzduší z dopravy (+1). Vliv na veřejné zdraví by měl být trvalý, mírně
pozitivní (+1). Úprava koridoru pozitivní vliv oproti platné trase zvyšuje (+1). Trasu koridoru lze
doporučit.
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Centrum Českého Dubu je městskou památkovou zónou, dopravní zklidnění centra tak bude mít
pozitivní vliv na kulturní dědictví. Na východním okraji úseku v Domaslavicích zasahuje koridor
okraj území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN II. Nelze vyloučit
zásah do archeologických struktur. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další
známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází. Vliv se celkově
předpokládá mírný negativní (-1) až mírný pozitivní (+1). Úprava koridoru v AZÚR velikost vlivu
oproti platnému koridoru nemění (0).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D23A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR
(D23)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního
vlivu

Povrchové vody

-1

-1

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

-1

-1

PUPFL

0

-1

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

+1

+1

+1

Hluk

+1

+1

+1

+1

Ovzduší

+1

+1

+1

+1

-1 až +1

0

-1 až +1

0

0

0

0

0

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

-1

Kumulativní a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru ZPF (-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF, podrobně viz Odůvodnění
AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže ve shrnutí. Kumulativní vliv na zábor
ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR,
ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze
očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os. Nepřímo formulovaná ochrana půd se
objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů pro územní plánování.
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. Celkově se předpokládá mírný negativní kumulativní vliv (-1).
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Mohelky. Z koridorů, kde lze očekávat dílčí
zvýšení povrchového odtoku v povodí Jizery, je to zejména S5_D01C, D18E, D23A, D61. Rozsah
vlivu silničních koridorů pro povodí Mohelky i Jizery je zanedbatelný (-1). Významnější mohou být
další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně
specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci
řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
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K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako
mírný negativní (-1).
Malý příspěvek ke kumulativnímu vlivu lze očekávat na migrační prostupnost krajiny (-1). Jedná se
o silnici II. třídy s menším efektem jako migrační bariéry pro velké savce. Z koridorů s větším
potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C,
D18E, D23A, D52E, D52F, D62A.
Kumulativně může působit také zejména územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové
zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Jako kritérium
pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé
zásady ve výrokové části AZÚR.
Nový koridor odklání oproti stávající komunikaci dopravu mimo obytnou zástavbu v obci. V okolí
stávající komunikace II/278 lze v obydleném území Českého Dubu očekávat snížení hluku, pokles
znečištění ovzduší z dopravy a v důsledku toho i mírný pozitivní vliv na veřejné zdraví. V rámci
většiny koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední
blízkosti komunikací. Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí
nebo z obytných zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1,
S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A,
D64. Celkově se předpokládá pozitivní kumulativní vliv (+1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D24A - silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant
Dochází k úpravě malého úseku (cca 500 m) ve východní části koridoru na okraji Frýdlantu. Vliv
trasy na životní prostředí byl posouzen v rámci posouzení ÚP Frýdlant a trasa odsouhlasena
ve stanovisku k vlivu na životní prostředí.
Prodloužení koridoru je navrženo na ZPF III. a IV. třídy ochrany, zábor půdy se oproti platné
upravované variantě trvale mírně zvýší (-1). Nebude nově dotčen ÚSES ani zvláště chráněná
území ani PUPFL (0). Zábor se týká kulturní louky a pole. V okolí trasy počítá územní plán
s výrobní zónou. Vliv na přírodní prostředí bude mírný negativní až nulový (0 až -1), na a krajinný
ráz nulový (0).
Měněná část koridoru nevede v dosahu před hlukem chráněných prostorů staveb, naopak se
koridor od zastavěného okraje obytné části Frýdlantu odklání (+1). Podobně lze očekávat nepatrné
snížení imisního zatížení z dopravy na dotčeném okraji Frýdlantu (0 až +1) a dílčí pozitivní vliv
na veřejné zdraví (0 až +1).
Na jižním okraji Kunratic (v tomto úseku se koridor nemění) zasahuje koridor okraj území
s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN II. Nelze vyloučit zásah
do archeologických struktur (-1). V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný
průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v upravené trase koridoru
nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D24A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle platných ZÚR
(D24)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

-1

-1

-1

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

-1

-1

-1

-1

PUPFL

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

0 až +1

0

0 až +1

0 až +1

+1

+1

+1

0 až +1

Ovzduší

0 až +1

0 až +1

0 až +1

0 až +1

Kulturní a historické památky

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

Veřejné zdraví
Hluk

Soustava NATURA 2000

Kumulativní a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy. Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF (většina dopravních
koridorů), podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže
ve shrnutí kumulativních vlivů. Kumulativní vliv se předpokládá mírný negativní (-1). Kumulativní
vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování
ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory
půdy lze očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os, tento rozvoj však není
konkrétně územně specifikován.
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Lužické Nisy. Ze silničních koridorů
v povodí Lužické Nisy, kde lze očekávat navýšení povrchového odtoku, jsou navrhovány D08B,
D09D, D11C, D16A, D24A. Vliv je vyhodnocen jako mírný negativní (-1). Významnější mohou být
další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně
specifikovány. V povodí Lužické Nisy je např. rozvojová oblast OB7. Zadržování vody na lokalitě je
požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit
eliminaci tohoto vlivu.
Nepatrný příspěvek na pozitivním kumulativním vlivu lze očekávat pro snížení hluku, kvalitu
ovzduší, popř. veřejné zdraví (0 až +1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D52E - silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň
Jedná se o upravené vymezení koridoru D52C pro vedení jihozápadního obchvatu města Mimoně,
který se upravuje dle nově zpracované podrobnější projektové studie. Studie prověřila variantní
umístění přeložky silnice II/268 v parametrech silnice I. nebo II. třídy mezi stávající silnicí II/268
ve směru na Českou Lípu a silnicí II/270 ve směru na Doksy.
Koridor délky cca 3 km zasahuje z 80 % ornou půdu, z toho 39 % jsou půdy I. a II. třídy ochrany.
Oproti schválenému koridoru se zábor ZPF zvětšuje cca o polovinu (-1), protože jižní část
schváleného koridoru vede v ose opuštěné železniční vlečky, podél starého výrobního areálu.
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Celkově se vliv na ZPF předpokládá trvalý mírný negativní (-1). Lesní pozemky nově zasahují
do koridoru okrajově, jedná se o okraje malých remízů, vliv lze předpokládat mírný negativní
až žádný (0 až -1).
Nezmění se podstatně povrchový odtok oproti platnému koridoru (0), celkový vliv po úpravě dle
AZÚR bude trvalý mírný negativní (-1). Vliv na podzemní vody představuje na úrovni ZÚR riziko
zásahu do podpovrchových struktur a útvarů. S ohledem na posuzované měřítko nelze tento vliv
přesně vyhodnotit. Koridor protíná ochranné pásmo vodního zdroje IIa, IIb Mimoň. Tento vliv se
oproti platnému koridoru podstatně nemění (0), celkově je vliv hodnocen na úrovni ZÚR jako mírný
negativní (-1).
Oproti platným ZÚR se situace relevantně nemění (0). Ochranná pásma vodních zdrojů se
v upravované části koridoru nevyskytují. Vliv na podpovrchové vody se spíše nepředpokládá,
ovšem na úrovni ZÚR ho s jistotou vyloučit nelze (0 až -1).
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se
převážně o ornou půdu. Přírodní biotopy (dle vrstvy mapování přírodních biotopů www.mapy.nature.cz) zasahují do koridoru pouze okrajově (T1.1 – mezofilní ovsíkové louky).
Drobné potenciální ovlivnění přírodního prostředí platným koridorem (0 až -1) se posunutím jižní
části více do volné krajiny (cca o 500 m) mírně zvýší tím, že se posune prostor ovlivněný
zástavbou a komunikací (-1). Bude ovlivněn poměrně velký prostor mezi zástavbou a koridorem,
který může být využíván řadou druhů fauny a realizaci může být využití pro některé druhy
omezeno.
Vliv na fragmentaci bude velmi malý (-1), přestože koridor vede v nové trase po polích a loukách,
v poměrně malé vzdálenosti od zastavěného území Mimoně. Oproti platnému koridoru dochází
k dílčímu zhoršení situace, protože se koridor odklání více od zastavěného území a zasahuje více
do volné krajiny (-1).
Vliv na krajinný ráz se předpokládá mírný negativní (-1). Koridor vede v méně pohledově
exponované krajině na okraji výrobní zóny města. Úpravou se mírně zvýší zásah nezastavěného
krajinného rámce sídla.
Nový koridor oproti stávajícímu stavu odklání část tranzitní dopravy ve směru na Českou Lípu
a v opačném směru na Doksy, v kombinaci s koridorem D52F ve směru i na Mnichovo Hradiště.
Trvale se sníží intenzita dopravy v centru Mimoně. Koridor se do blízkosti hlukově chráněných
objektů dostává zcela minimálně, je reálné zachovat odstup nejméně v desítkách metrů. Lze
očekávat snížení hluku v centru města (+1 až +2), emisí z dopravy (+1) i pozitivní vliv na veřejné
zdraví (+1 až +2). Úprava koridoru v AZÚR tyto vlivy oproti schválené ZÚR podstatně nemění (0).
Koridor zasahuje do území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.,
pouze severní okraj zasahuje do území kategorie ÚAN II. Nelze vyloučit trvalý zásah
do archeologických struktur (-1). Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další
známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D52E)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle
platných
ZÚR (D52C)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

-1

Podzemní vody

-1

0

-1

0 až -1

ZPF

-1

-1

-1

-1

PUPFL

0

0 až -1

0 až -1

0

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 až -1

-1

-1

0

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP
Fragmentace krajiny
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny
Veřejné zdraví

*

1 až +2

0

*

-1

0
*

0 až+1

*

1 až +2

1 až +2

0

1 až +2

0 až +1

Ovzduší

+1

0

+1

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

Hluk

* +2 lze dosáhnou při spolupůsobení koridoru D52F

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF (většina dopravních
koridorů), podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže
ve shrnutí. Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které
vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší
rozvoj spojený se zábory půdy lze očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os.
Nepřímá ochrana půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů
pro územní plánování.
Vliv na PUPFL je spíše teoretický a velmi malý, kumulativní vliv mít nebude (0).
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Ploučnice. Z dalších silničních koridorů,
kde lze očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí Ploučnice, je to zejména S11_D03/3,
D62A, D52F. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Ploučnice je mírný negativní. AZUR
příspěvek koridoru nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1). Významnější mohou být
další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně
specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci
řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A,
D52E, D52F, D62A, D63, E25 E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako
mírný negativní (-1).
Malý kumulativní vliv lze očekávat na fragmentaci krajiny a migrační prostupnost krajiny (-1).
Každá nová komunikace v nezastavěném území přispívá ke fragmentaci. Z koridorů s větším
potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, 15C,
D18E, D23A, D52E, D52F, D62A.
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Kumulativně může působit také zejména územně blíže nespecifikované rozšiřování sídel a nové
zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo připouští. Jako kritérium
pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit, viz průřezově různé
zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí (kvalita ovzduší a hluk), které
mohou přímo ovlivňovat veřejné zdraví, lze v podstatě vyloučit. Naopak až významný pozitivní
kumulativní vliv (+1 až +2) budou mít společně koridory D52E a D52F tím, že zajistí společně
obchvat silničního spojení Česká Lípa – Mnichovo Hradiště. Jedná se ovšem de facto o dvě
nespojité části jednoho záměru, které lze stavebně provádět samostatně. Oba koridory by však
měly být chápány jako jeden celek a měly by být společně realizovány. Realizace jednotlivých
částí koridoru D52 intenzitu dopravy v centrální části nesníží, ale naopak může dojít ke zvýšení
zátěže na některé z příjezdových komunikacích do centra, kde jsou podél rovněž objekty bydlení.
V rámci většiny koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů
v bezprostřední blízkosti komunikací. Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní (+1). K odklonu
dopravy z obcí nebo z obytných zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C,
S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F,
D61, D62A, D64. Úprava koridoru v AZÚR tuto situaci nemění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno (0 až +1).
Ke kumulativnímu až synergickému ovlivnění hlukové situace by mohlo teoreticky dojít u hlukově
chráněných objektů při současném působení více zdrojů hluku z dopravy, a to na jižním okraji
řešeného úseku v místě oddělení od stávající komunikace. Tento potenciální vliv je s ohledem
na bezprostřední územní souvislost zdrojů hluku standardním předmětem posuzování celého
záměru a je v hodnocení samotného koridoru zohledněn a bude posuzován podrobně
i na projektové úrovni. Bude třeba zajistit splnění hlukových limitů, což je reálné.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D52F - silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)
Upravuje se vymezení koridoru ZÚR LK (D52D) pro přeložku silnice II/268 v prostoru bývalého
vojenského letiště Hradčany (spojka Ralsko – Hradčany) a jeho návaznosti na silnici II/270.
Překryv s koridorem D52D je výrazný, k odklonu dochází na SZ konci.
K záboru ZPF nedojde (0), koridor prochází zalesněným prostorem, Lesy podél koridoru jsou
narušeny. Jedná se o kulturní převážně borové lesy s podílem roztroušených bývalých vojenských
objektů. Vede v odstupu cca 200 m od letiště Hradčany. Vliv na PUPFL bude trvalý mírný negativní
(-1). Úprava koridoru v AZÚR velikost vlivu oproti platnému koridoru nemění (0).
Realizace stavby v silničním koridoru platných ZÚR bude znamenat vznik zpevněné plochy
a zvýšení povrchového odtoku. Úpravou koridoru dle AZÚR se situace podstatně nezmění (0).
Celkově bude vliv trvalý mírný negativní (-1). Vliv na podzemní vody představuje na úrovni ZÚR
riziko zásahu do podpovrchových struktur a útvarů. S ohledem na posuzované měřítko nelze tento
vliv přesně vyhodnotit. Koridor protíná ochranné pásmo vodního zdroje IIb Červený vrch a částí
šířky koridoru i pásmo IIa. Tento vliv se oproti platnému koridoru podstatně nemění (0), celkově je
vliv na podzemní vody hodnocen na úrovni ZÚR jako mírný negativní (-1).
ÚSES do koridoru nezasahuje. Koridor se na obou svých koncích, kde se připojuje na stávající
silniční síť, dostává do kontaktu s okrajem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a ptačí oblastí
Jestřebsko-Dokeské pískovce a mokřady. Na východním konci je nově navrhován nepatrný posun
koridoru ve směru mimo CHKO a PO (v rozsahu do 100 m), což je na úrovni ZÚR v podstatě
zanedbatelné. Jsou ale vytvořeny předpoklady na projektové úrovni do území CHKO a PO vůbec
nezasahovat.
V odstupu cca 300 m se nachází přírodní památka Meandry Ploučnice u Mimoně. Ovlivnění PP je
málo pravděpodobné s ohledem na charakter (předměty ochrany) PP a vzdálenost. Teoreticky
nelze vyloučit vyrušování a kolize fauny s auty, toto riziko je v menším rozsahu možné již
v současné době.
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Vliv na prvky přírodního (živého) prostředí se předpokládá trvalý, maximálně mírný negativní (-1).
Úprava koridoru v AZÚR velikost vlivu oproti platnému koridoru nemění (0).
Vliv na fragmentaci krajiny je v tomto případě zřejmý, koridor prochází lesem nedaleko města.
Dotčený lesní prostor v blízkosti bývalého letiště Hradčany je narušen řadou aktuálně
nevyužívaných staveb, nicméně po útlumu provozu v popisovaném prostoru dochází k přirozené
revitalizaci. Migrační prostupnost území zásadně změněna nebude. Vliv je hodnocen jako mírný
negativní (-1), úprava koridoru AZÚR tento stav nemění (0).
Vliv na krajinný ráz se předpokládá mírný negativní (-1). Koridor zasahuje do VKP (les),
tzn. dochází k zásahu do znaku přírodní charakteristiky. Jak uvedeno výše tento vliv byl
vyhodnocen jako mírný negativní. Úpravou koridoru se vliv nemění (0).
Na východním okraji koridor zasahuje v délce cca 1 km do výběžku CHLÚ Ploužnice pod Ralskem,
který odděluje stávající silnice II/268 od výrazně větší části CHLÚ. Vliv je hodnocen jako mírný
negativní (-1). Úprava koridoru v AZÚR velikost vlivu oproti platnému koridoru nemění (0).
Koridor odklání, v kombinaci s koridorem D52E, část tranzitní dopravy ve směru na Českou Lípu
a v opačném směru na Mnichovo Hradiště, aniž by byl nutný průjezd Mimoní. Sníží se intenzita
dopravy v centru města. Koridor se do blízkosti hlukově chráněných objektů nedostává. Lze
očekávat snížení hluku v centru města (+1 až +2), snížení emisí z dopravy (+1) i dílčí pozitivní vliv
na veřejné zdraví (+1 až +2). Oproti platnému koridoru v ZÚR ke změně na veřejné zdraví
nedochází (0). Lze akceptovat.
Koridor zasahuje do území s potenciálním výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.,
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur. Vliv se předpokládá maximálně mírný
negativní (-1), úpravou koridoru v AZÚR se nemění (0). Před realizací bude třeba provést
záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru
nenachází.
Soustava NATURA 2000

V řešeném úseku nebude EVL Horní Ploučnice dotčena, západní okraj dosahuje k hranici EVL.
Zvýší se provoz na silnici Doksy – Mimoň, která prochází při křížení Ploučnice přes EVL.
Teoreticky lze uvažovat o zvýšení rizika kolizí vydry s dopravními prostředky. Stávající most přes
Ploučnici je ovšem natolik vysoký, že toto riziko může být spíše teoretické. Vliv hodnotíme jako
nulový (oproti současnému stavu se relevantně nezmění).
Osa koridoru D52F prochází v délce necelého 1 km na severovýchodě po hranici PO. Bude
zasažen kulturní borový remízek, kde nelze teoreticky vyloučit výskyt skřivana lesního a lelka
lesního. S ohledem na potenciální okrajový zásah velmi malého rozsahu lze vliv odhadnout jako
mírný negativní (-1). Úprava koridoru znamená posunutí osy koridoru v řádu desítek metrů
směrem ven z EVL. Na úrovni podrobnosti ZÚR je úprava v podstatě nezjistitelná.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D52F)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle
platných
ZÚR (D52D)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

0 až -1

Podzemní vody

-1

0

-1

0 až -1

ZPF

0

0

0

0

PUPFL

-1

0

-1

0 až -1

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

0 až -1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0 až -1

Přírodní zdroje a horniny

-1

0

-1

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Veřejné zdraví

*

1 až +2

0

*

0 až -1

0
*

0 až+1

*

1 až +2

1 až +2

0

1 až +2

0 až +1

Ovzduší

+1

0

+1

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

-1

0

-1

0

Hluk

* +2 lze dosáhnou při spolupůsobení koridoru D52E

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Vliv se oproti schváleným ZÚR v podstatě nemění, nemění se tedy ani potenciální kumulativní
vlivy.
Ke kumulaci vlivu může dojít v důsledku snížení rozlohy lesa v LBK a fragmentace lesa. V případě
kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1,
D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E,
VTL1A, VTL3. Celkově se předpokládá mírný negativní kumulativní vliv (-1). Úpravou koridoru
AZÚR se příspěvek D52F podstatně nezmění, proto tabelární zkratka uvádí (0 až -1). K záborům
lesa může docházet v rámci naplňování cíle využití některých krajin dle zásady Z64A, například
v souvislosti s rozvojem lyžařských areálů. Tato využití nejsou konkrétně specifikována a často
jsou součástí obecněji vymezených aktivit.
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Ploučnice. Ze silničních koridorů, kde lze
očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí Ploučnice, je to zejména S11_D03/3, S11_
D62A, D52E. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Ploučnice je zanedbatelný. Změna
příspěvku koridoru D52F v důsledku úpravy AZÚR je minimální (0 až -1). Významnější mohou být
další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně
specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci
řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D,
E25_E8E. Kumulativně v místě záměru může působit případné nové využití letiště Hradčany.
Kromě přímého záboru části lesního biotopu může docházet k vyrušování. Kumulativní vliv AZÚR
na přírodní prostředí platného koridoru může být mírný negativní (-1). AZUR příspěvek koridoru
nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až -1).
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Podobně lze zásah do lesa považovat za negativní vliv i na fragmentaci krajiny společně
s některými dalšími koridory silniční infrastruktury. Z koridorů s větším potenciálem na fragmentaci
krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F,
D62A. Úpravou koridoru AZÚR se příspěvek D52F podstatně nezmění, proto je v tabelární zkratce
uvedeno (0 až -1). Kumulativně může působit také zejména územně blíže nespecifikované
rozšiřování sídel a nové zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo
připouští. Jako kritérium pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit,
viz průřezově různé zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí (kvalita ovzduší a hluk), které
mohou ovlivňovat veřejné zdraví, lze v podstatě vyloučit. Naopak až významný pozitivní
kumulativní vliv (+1 až +2) mohou mít společně koridory D52E a D52F tím, že zajistí společně
obchvat Mimoně silničního spojení Česká Lípa – Mnichovo Hradiště. Jedná se ovšem de facto
o dvě nespojité části jednoho záměru, které lze stavebně provádět samostatně. Oba koridory by
však měly být chápány jako jeden celek a měly by být společně realizovány. Realizace jednotlivých
částí koridoru D52 intenzitu dopravy v centrální části nesníží, ale kromě toto může dojít ke zvýšení
zátěže na některé z příjezdových komunikacích do centra, kde jsou podél rovněž objekty bydlení.
Pozitivní kumulativní vliv lze očekávat společně s dalšími zejména silničními koridory, které
ve většině případů řeší odklon dopravy ze zastavěných částí sídel určených k bydlení. V rámci
většiny koridorů dopravní infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední
blízkosti komunikací. Celkově je kumulativní vliv mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí
nebo z obytných zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1,
S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A,
D64. Úprava koridoru v AZÚR tuto situaci nemění, proto je v tabelární zkratce uvedeno (0 až +1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D61 - silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou – Stružinec
Koridor zohledňuje stávající obchvat Lomnice nad Popelkou a Stružince, který je vymezen
v platných územních plánech. Koridor obchvatu je veden převážně po orné půdě, celková délka je
cca 4700 m, z toho nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany představují 34 % plochy koridoru. Vliv
na úrovni posuzování ZÚR předpokládáme trvalý mírný negativní (-1). PUPFL není dotčen (0).
Nová komunikace bude znamenat zvýšení povrchového odtoku. Vliv lze očekávat trvalý mírný
negativní (-1). Vlivy na podpovrchové vody nejsou na úrovni ZÚR známy, dílčí ovlivnění nelze
v této fázi vyloučit. Celý koridor zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Želechy a okrajově
i do OP HNV-1 a HNV-2 a OP II. stupně Stružinec. Kromě koridoru do OP Želechy zasahuje téměř
celé zastavěné území Lomnice n.P. Vliv je na úrovni ZÚR hodnocen jako mírný negativní (-1).
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje nově do prvků ÚSES.
Jedná se převážně o ornou půdu. Přírodní biotopy (dle vrstvy mapování přírodních biotopů www.mapy.nature.cz) zasahují do koridoru pouze okrajově, ovlivnění lze předpokládat trvalé,
minimální (0 až -1).
Podobně bude velmi malý vliv na fragmentaci území a migrační prostupnost, protože koridor vede
jen v malém odstupu od zastavěného území Lomnice n.P., což je prostor téměř neprůchodný
(0 až -1).
Obchvat města může narušit částečně krajinný rámec. Velikost vlivu lze předpokládat s ohledem
na okolí města a stávající charakter okrajové zástavby jako spíše mírný negativní vliv (-1).
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit (0).
Koridor odklání dopravu mimo obytnou zástavbu. Dojde ke snížení dopravního zatížení v centrální
části sídla, tím se sníží hluk a znečištění ovzduší z dopravy. S ohledem na význam města je třeba
počítat s cílovou dopravou, která obchvat využívat nebude a která v centru zůstane. Pouze
na cca 3 místech se koridor dostává do blízkosti jednotlivých chráněných prostorů staveb, zde
patrně dojde ke zhoršení hlukové situace (dosud dopravou minimálně ovlivňované) a zvýší se
znečištění ovzduší dopravou. Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů i limitů
pro znečišťující látky v ovzduší jsou dobré.
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Vliv na veřejné zdraví by měl být celkově mírně pozitivní. Zlepší se situace v hustě obydlené
centrální části města, ale v menší míře se zhorší situace v nejbližším okolí obchvatu. Celkově lze
přepokládat vliv na uvedené faktory a složky životního prostředí trvalý, mírně pozitivní (+1)
v okrajích u jednotlivých objektů mírný negativní (-1).
Severozápadní čtvrtina úseku koridoru zasahuje do území s prokázaným výskytem
archeologických nálezů kategorie ÚAN I. Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum.
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1). Další známé prvky sledovaných jevů
ochrany památek se v trase koridoru nenachází. Obchvat Lomnice nad Popelkou by měl odvézt
tranzitní dopravu z centra města, kde je vyhlášena městská památková zóna, což by mělo mít
trvalý pozitivní vliv (+1).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D61)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

-1

0

ZPF

-1

-1

PUPFL

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

0 až -1

0 až -1

Fragmentace krajiny

0 až -1

0

Krajinný ráz

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

-1 až +1

+1

Hluk

-1 až +1

+1

Ovzduší

-1 až +1

+1

Kulturní a historické památky

-1 až +1

0

0

0

Složky a faktory ŽP

Soustava NATURA 2000

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF (nejvíce silniční stavby),
podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže ve shrnutí.
Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou
z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený
se zábory půdy lze očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os. Nepřímá ochrana
půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů pro územní
plánování.
Dojde k navýšení povrchového odtoku v důsledku zpevněné plochy silničního tělesa.
K nevýznamné kumulaci v povodí Jizery může dojít zejména s koridory S5_D01C, D18E, D64.
Z pravé strany povodí Jizery ke zvýšení povrchového povrchovému může dojít rozšířením koridoru
D23A. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Jizery je zanedbatelný, maximálně mírný
negativní (-1). Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR
(např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této
úrovni projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol
pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
Potenciální vliv kumulativní na podpovrchové vody bude maximálně lokální (0).
Dojde k zásahu do polí, popř. kulturních luk na okraji sídla. Může dojít k záboru vhodného biotopu
některých méně běžných druhů. Kumulativní vliv na úrovni ZÚR může být z hlediska příspěvku
koridoru D61 nejspíše velmi malý (0 až -1).
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Podobně bude velmi malý příspěvek koridoru D61 ke kumulativnímu vlivu na fragmentaci území
a migrační prostupnost, protože koridor vede jen v malém odstupu od zastavěného území Lomnice
n.P. a vliv samotného koridoru na fragmentaci krajiny bude malý. Nevětší podíl na kumulativním
vlivu na fragmentaci území mají koridory S5_D01C, D18E, v případě dalších silničních staveb je
kumulativní vliv na fragmentaci krajiny výrazně omezený.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí, které mohou přímo ovlivňovat
veřejné zdraví (kvalita ovzduší a hluk), se neočekávají. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
Celkově je kumulativní vliv je mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Celkově se
předpokládá pozitivní kumulativní vliv (+1).
Ke kumulativnímu až synergickému ovlivnění hlukové situace v rámci Lomnice nad Popelkou by
mohlo teoreticky dojít na plánované přeložce a na stávajících komunikacích, a to v místech
s hlukově chráněnými objekty staveb potenciálně ovlivňovanými více zdroji hluku. Tento
potenciální vliv je s ohledem na bezprostřední územní souvislost standardním předmětem
posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného koridoru zohledněn a bude posuzován
podrobně i na projektové úrovni.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D62A - silnice II/278, obchvat Osečná
Koridor respektuje stávající obchvat Osečné dle územního plánu. Koridor obchvatu má délku
cca 3 km, je veden převážně po orné půdě (88 %), z toho nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany
představují 34 % plochy ZPF. Vlivem bude trvalý zábor, který byl vyhodnocen jako mírný negativní
vliv (-1). 12 % plochy koridoru představují PUPFL. Jedná se o malé remízy a případné zásahy by
byly spíše okrajového charakteru. Vliv se rovněž předpokládá trvalý, maximálně mírný negativní
(-1).
Nová komunikace bude znamenat zvýšení povrchového odtoku. Vliv lze očekávat trvalý mírný
negativní (-1). Vlivy na podpovrchové vody nejsou na úrovni ZÚR známy, dílčí ovlivnění nelze
v této fázi vyloučit. Koridor nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů. Vliv na úrovni ZÚR
lze očekávat na povrchové a podzemní vody nulový až mírný negativní (0 až -1)
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se
převážně o ornou půdu a kulturní louky. Přírodní biotopy (dle vrstvy mapování přírodních biotopů
(www.mapy.nature.cz) zasahují do koridoru pouze okrajově, zásah lze předpokládat minimální.
Les zasažený koridorem představují kultury jehličnanů. Koridor bude znamenat částečnou
fragmentaci lesa Schillerova kohoutího kopce, který i s okolními loukami představuje potenciálně
vhodný biotop pro řadu z hlediska ochrany významnějších druhů fauny. Komunikace bude
znamenat částečnou migrační překážku, může být zdrojem vyrušování, popř. kolizí dopravních
prostředků a fauny. Vliv lze předpokládat trvalý mírný negativní (-1).
Lze očekávat maximálně malý vliv na fragmentaci území a migrační prostupnost, protože koridor
vede jen v malém odstupu od zastavěného území Osečné, což je prostor migračně téměř
neprůchodný. Pouze ve východní části koridor fragmentuje lesík s členitými okraji. Vliv bude
trvalý mírný negativní (-1).
Obchvat obce naruší krajinný rámec. Největší zásah lze očekávat na jihovýchodním okraji koridoru,
kde prochází morfologicky členitým prostorem lesního remízu. Vliv se předpokládá mírný negativní
(-1).
Nový koridor odklání dopravu mimo obytnou zástavbu. Pouze v místě křížení koridoru se silnicí
II/592 se osa obchvatu přibližuje ke dvěma chráněným prostorům staveb (cca 50 m). Předpoklady
pro zajištění splnění hlukových limitů jsou dobré. V okolí stávající komunikace II/278 lze
v obydleném území očekávat prokazatelné snížení hluku. Na úrovni ZÚR lze odhadnout mírný
pozitivní vliv (+1). V závislosti na snížení dopravy v centru obce se sníží znečištění ovzduší
z dopravy (+1). Vliv na veřejné zdraví by měl být pozitivní (+1).
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Koridor okrajově zasahuje hranici území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů
kategorie ÚAN II. Nelze vyloučit trvalý mírný negativní zásah do archeologických struktur (-1).
V případě zásahů do podloží bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky
sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D62A)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

-1

-1

Krajinný ráz

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

+1

+1

Hluk

+1

+1

Ovzduší

+1

Kulturní a historické památky

-1

+1
0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde
společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF (zejména silniční koridory),
podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový zábor doplňovanými koridory je uveden níže ve shrnutí
kumulativních vlivů. Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti
v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět.
Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových
os, tento rozvoj však není konkrétně územně specifikován.
Ke kumulaci vlivu může dojít v důsledku snížení rozlohy lesa v kraji a fragmentaci lesa. V případě
kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1,
D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E,
VTL1A, VTL3. Celkově se předpokládá mírný negativní kumulativní vliv (-1). K záborům lesa může
docházet v rámci naplňování cíle využití některých krajin dle zásady Z64A, například v souvislosti
s rozvojem lyžařských areálů. Tato využití nejsou konkrétně specifikována a často jsou součástí
obecněji vymezených aktivit bez konkrétní územní specifikace.
Drobným způsobem se zvýší povrchový odtok v povodí Ploučnice. Z dalších silničních koridorů
(kromě Z62A), kde lze očekávat dílčí zvýšení povrchového odtoku v povodí Ploučnice, je to
zejména S11_D03/3, D23A, D52E, D52F. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Ploučnice je
zanedbatelný. Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např.
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni
projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol
pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
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K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D,
E25_E8E. Celkový kumulativní vliv se předpokládá mírný negativní (-1).
Některé silniční koridory mohou mít mírný negativní kumulativní vliv na fragmentaci krajiny.
Z koridorů s větším potenciálem na fragmentaci krajiny to jsou: S5_D01C, D05B/1, D08B, D09D,
D11C, D14A, D15C D18E, D23A, D52E, D52F, D62A. Celkový kumulativní vliv se předpokládá
mírný negativní (-1). Kumulativně může působit také zejména územně blíže nespecifikované
rozšiřování sídel a nové zástavby do volné krajiny, které některé rozvojové zásady navrhují nebo
připouští. Jako kritérium pro rozhodování v územním plánování je deklarováno těmto jevům bránit,
viz průřezově různé zásady ve výrokové části AZÚR.
Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí (kvalita ovzduší a hluk), které
mohou přímo ovlivňovat veřejné zdraví, se neočekávají. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných zastavěných území přispívají zejména tyto koridory:
S5_D01C, S11_D03/1, S11_D03/3, D05B/1, D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A,
D52E, D52F, D61, D62A, D64. Celkově se předpokládá pozitivní kumulativní vliv (+1).
Ke kumulativnímu ovlivnění hlukové situace, popř. kvality ovzduší by mohlo teoreticky dojít v místě
napojení přeložky a stávající (nově místní) komunikace, kde budou obě komunikace ovlivňovat
ve stejném místě akustickou situaci. Tento potenciální vliv je s ohledem na bezprostřední územní
souvislost standardním předmětem posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného
koridoru zohledněn a bude posuzován podrobně i na projektové úrovni.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D64 - silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších
Koridor respektuje stávající obchvat dle ÚP. Koridor obchvatu má délku cca 1200 m, je veden
převážně po orné půdě (76 %), z toho nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany představují 55 %
plochy ZPF. Vliv byl vyhodnocen i s ohledem na charakter záměru - koridor dopravní infrastruktury
- jako trvalý mírný negativní (-1). 22 % plochy koridoru představují PUPFL na severním okraji
koridoru. Jedná se o severní kraj koridoru. Délku zásahu lze odhadnout na cca 250 m. Vliv byl
vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
Zvýší se dílčím způsobem povrchový odtok vody z komunikace (-1). Na jižním konci zasahuje
koridor nepatrně do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně Ma-1 Martinice. Západní hranici
OP představuje silnice II/293, která je překládána mino obec a do původní trasy se napojuje z
opačné strany něž je vymezeno OP. Proto lze negativní vliv téměř vyloučit (0 až -1).
Zvláště chráněná území se v blízkosti nenacházejí. Koridor nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se
převážně o louky, které jsou z velké části evidovány dle databáze AOPK ČR (dle vrstvy mapování
přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz) jako přírodní biotopy – ovsíkové mezofilní louky. V části
lesa zasažené koridorem je vymezen malý segment přírodního biotopu údolní jasanovo-olšové
lesy (degradovaný typ). Vliv se předpokládá nulový až trvalý mírný negativní (0 až -1).
Lze očekávat minimální vliv na fragmentaci území a migrační prostupnost území, protože koridor
vede jen v malém odstupu od zastavěného území Martinic, což je prostor migračně téměř
neprůchodný. Vliv bude trvalý, nulový až mírný negativní (0 až -1).
Obchvat obce naruší minimálně krajinný ráz poměrně kulturní krajiny (0 až -1).
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN I.
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur. Vliv se předpokládá mírný negativní (-1).
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů
ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
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Nový koridor odklání oproti stávající komunikaci dopravu mimo obytnou zástavbu v obci a mělo by
dojít ke zvýšení plynulosti dopravy. V okolí stávající komunikace II/293 lze v obydleném území
obce očekávat snížení hluku, pokles znečištění ovzduší z dopravy a v důsledku toho i mírný
pozitivní vliv na veřejné zdraví. Na jižním okraji koridoru se osa obchvatu přibližuje ke dvěma
chráněným prostorům staveb (cca 30 m). Lze očekávat zvýšení hluku, znečištění ovzduší
z dopravy. Celkově tedy může být vliv lokálně mírný negativní (-1), ale převážně mírný pozitivní
(+1). Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů v okolí nového koridoru jsou dobré. Vliv
na veřejné zdraví by měl být celkově mírně pozitivní (+1).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D64)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

-1

-1

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

0 až -1

0

Fragmentace krajiny

0 až -1

0

Krajinný ráz

0 až -1

0

0

0

+1

+1

Hluk

-1 až +1

+1

Ovzduší
Kulturní a historické památky

-1 až +1
-1

+1

0

0

Složky a faktory ŽP

Přírodní zdroje a horniny
Veřejné zdraví

Soustava NATURA 2000

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv vymezenými koridory spočívá zejména v dílčím zvýšení záboru půdy (-1) a lesa
(-1). Ke kumulativnímu vlivu dojde společně s dalšími koridory v případě, že si stavby vyžádají
zábor ZPF (týká se většiny dopravních koridorů) a PUPFL, podrobně viz Odůvodnění AZÚR.
Celkový zábor koridory AZÚR je uveden níže ve shrnutí. V případě kumulativního záboru lesa je
zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C,
D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E, VTL1A, VTL3. Celkově se
předpokládá mírný negativní kumulativní vliv (-1). Kumulativní vliv na zábor ZPF a PUPFL budou
mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování ZÚR, ale v současné
době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze očekávat
v rozvojových oblastech a podél rozvojových os.
Dojde k navýšení povrchového odtoku v důsledku zpevněné plochy silničního tělesa.
K nevýznamné kumulaci v povodí Jizery může dojít zejména s koridory S5_D01C, D18E, D61.
Z pravé strany povodí Jizery ke zvýšení povrchového odtoku může dojít prodloužením koridoru
D23A. Rozsah vlivu silničních koridorů pro povodí Jizery je malý (-1). Významnější mohou být další
plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR (např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových
os a specifických oblastí), které nejsou na této úrovni projektově ani územně specifikovány.
Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol pro územní plánovaní v rámci řady
rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
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Negativní kumulativní vlivy na složky a faktory životního prostředí (kvalita ovzduší a hluk), které
mohou přímo ovlivňovat veřejné zdraví, se neočekávají. V rámci většiny koridorů dopravní
infrastruktury se celkově snižuje počet obytných objektů v bezprostřední blízkosti komunikací.
Celkově je kumulativní vliv je mírný pozitivní (+1). K odklonu dopravy z obcí nebo z obytných
zastavěných území přispívají zejména tyto koridory: S5_D01C, S11_D03_1, S11_D03/3, D05B/1,
D08D, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D61, D62A, D64. Celkově se
předpokládá pozitivní kumulativní vliv (+1).
Ke kumulativnímu ovlivnění hlukové situace by mohlo teoreticky dojít v místě napojení přeložky
a stávající (nově místní) komunikace, kde budou obě komunikace ovlivňovat ve stejném místě
akustickou situaci. Tento potenciální vliv je s ohledem na bezprostřední územní souvislost
standardním předmětem posuzování celého záměru a je v hodnocení samotného koridoru
zohledněn a bude posuzován podrobně i na projektové úrovni. Kvantifikovat lze výpočtem nebo
měřením.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D74A - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Prodloužení koridoru na navazující úsek D05B/2 pro řešení nového napojení přeložek silnic je
do značné míry formální. Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení
na stávající komunikace a plánované přeložky silnic. Nepatrným prodloužením řešeného úseku,
de facto v trase stávající komunikace se vlivy na úrovni ZÚR oproti současnému stavu podstatně
nezmění. Nelze vyloučit velmi malý zábor ZPF, zábor nepatrného lesního remízku a drobné vlivy
na přírodní poměry. Známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru
nenachází. Nelze vyloučit zásah do archeologických struktur. Vliv na životní prostředí lze na úrovni
ZÚR považovat za velmi malý. Další vlivy se oproti stávajícímu provozu nezmění.
Soustava NATURA 2000

Prodloužení úseku D05B na jihovýchod v trase stávající silnice I/38, v délce cca 400 m pro řešení
nového napojení zejména silnice I/9 (neměněný koridor D50) je do značné míry formální. Cílem je
rozšířit prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení stávajících komunikací
a plánovaných přeložek. Nepatrným prodloužením řešeného úseku se dostává upravovaná část
silnice I/38 do kontaktu s hranicí EVL Jestřebsko-Dokesko. PO Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady má v tomto prostoru o několik set metrů posutou hranici, takže k přímému zásahu
nedochází. Stávající silnice I/38 představuje okraj rozsáhlejšího prostoru, který je vhodným
biotopem jeřába popelavého. Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR nejsou v trase vymezeného
silničního koridoru evropská stanoviště chráněná v EVL. Rovněž se nevyskytují evropsky
významné druhy. Je třeba preferovat projektové řešení minimalizující zásah do EVL, popř. je třeba
posoudit další potenciální způsoby ovlivnění, které je možné řešit až na úrovni projektu (ovlivnění
vodního režimu v EVL apod.).
Vliv lze očekávat velmi malý, s ohledem na nejistoty na úrovni ZÚR hodnotíme vliv jako mírný
negativní až žádný (0 až -1).
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D74A)
Velikost kumulativního vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0

0

ZPF

0 až -1

0

PUPFL

0 až -1

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

0 až -1

0

Fragmentace krajiny

0

0

Krajinný ráz

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

Hluk

0

0

Ovzduší

0

0

Kulturní a historické památky

0 až -1

0

Soustava NATURA 2000

0 až -1

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Formální prodloužení upravované trasy v ose současné komunikace I/38 nemá kumulativní
ani synergické vlivy.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
Veřejně prospěšné stavby – železniční stavby
ŽD8_D26D úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění
Z původní variantní územní rezervy (Příšovice – Čtveřín) se dělá návrhový koridor a odpovídající
úsek z původního návrhového koridoru (oblouk blíže k Turnovu) se vypouští. Od platného koridoru
se odklání severně od Lažan směrem k jihozápadu. V koridoru současné železniční trasy prochází
koridor místní částí Doubí, za kterou protíná okraj údolí Čtveřínského potoka, pokračuje po polích
kříží D10 u Příchovic, napojuje se osou koridoru do současné železniční trati a vede na hranice
kraje.
Cca 84 % plochy koridoru představuje ZPF, z toho 50 % půdy I. a II. třídy ochrany. Vliv je
předpokládán trvalý mírný negativní (-1), v důsledku úpravy koridoru v AZÚR se nezmění (0). 15 %
koridoru připadá na PUPFL. Jedná se o malé remízky v rámci převažující zemědělské matrice. Vliv
se předpokládá trvalý, maximálně mírný negativní (-1), v důsledku úpravy koridoru v AZÚR se
nezmění (0).
Vliv na povrchové vody by měl být v případě železnice zanedbatelný, nevznikají nové zpevněné
plochy (0). Koridor zasahuje do okrajové části pásma ochrany vodního zdroje stupně IIb ČtveřínZD Čtveřín-vrt PN-1 a ZD Čtveřín-vrt PN-2. Vliv na úrovni ZÚR nelze úplně vyhodnotit, nicméně
k ovlivnění by docházet nemělo (0 až -1).
Vliv na přírodní poměry se předpokládá trvalý, maximálně mírný negativní (-1), v důsledku úpravy
koridoru v AZÚR se nezmění (0). Nejvíce budou zasaženy polní agrocenózy, lokálně v malé míře
přírodní biotopy. Zvláště chráněná území nejsou dotčena.
Dílčí zvýšení fragmentace území bude závislé zejména na způsobu oddělení trati od okolí. Velikost
vlivu bude záviset na konkrétním technickém provedení, na úrovni ZÚR se předpokládá mírný
negativní (-1), v důsledku úpravy koridoru v AZÚR se nezmění (0).
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Na jižním okraji zasahuje při hranici koridoru CHLÚ Příšovice I. (štěrkopísky). Výrazně větší část
šířky koridoru do CHLÚ nezasahuje. V důsledku změny v AZÚR se průnik obou prvků nemění (0).
Vliv lze předpokládat velmi malý až žádný (0 až -1).
V rámci sídla Doubí a Svijany prochází koridor v blízkosti obytné zástavby, což platí
i pro současnou trasu železnice. Může dojít ke zvýšení hluku v důsledku zvýšené rychlosti
a intenzity přepravy. Na druhou stranu u nového záměru je možné účinně snižovat hluk v okolí
protihlukovými clonami. Vliv by měl být trvalý až dlouhodobý, maximálně mírný negativní (0 až -1).
Podobně s ohledem na malá rizika v oblasti hluku nelze úplně vyloučit teoretické velmi malé
ovlivnění veřejného zdraví (0 až -1). V důsledku úpravy koridoru se vliv nemění (0).
Upravovaná část koridoru zasahuje zčásti do území s prokázaným výskytem archeologických
nálezů kategorie ÚAN I. Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1). Před realizací
bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se
v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26D)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle platných ZÚR
(D26)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

-1

0

-1

0 až -1

PUPFL

-1

0

-1

0 až -1

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

0 až -1

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0 až -1

0

0 až -1

0

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

Ovzduší

0

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

0 až -1

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Úpravou trasy koridoru se oproti schváleným ZÚR vlivy na životní prostředí podstatně nezmění,
tudíž nevzniknou ani nové kumulativní vlivy. Ke kumulativnímu vlivu dojde společně s dalšími
koridory v případě, že si stavby vyžádají zábor ZPF, podrobně viz Odůvodnění AZÚR. Celkový
zábor doplňovanými koridory je uveden níže ve shrnutí kumulativních vlivů. Kumulativní vliv
na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou z uplatňování
ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět. Největší rozvoj spojený se zábory
půdy lze očekávat v rozvojových oblastech a podél rozvojových os. Nepřímo formulovaná ochrana
půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj území v různé podobě v rámci úkolů pro územní
plánování.
V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. Úprava dle AZÚR vliv na zábor lesa nemění, proto tabelární zkratka
uvádí (0 až -1).
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Příspěvek ke kumulativnímu vlivu může mít koridor na živou složku přírodního prostředí
a fragmentaci krajiny, protože úpravou ZÚR ke změně vlivu nedochází, je vliv hodnocen jako
nulový až mírný negativní (0 až -1).
Společně se stávajícím provozem na dálnici D10 bude působit hluk z dopravy na přilehlou obytnou
zástavbu nedalekých Příšovic. V koridoru jsou vhodné prostorové a morfologické podmínky, aby
bylo možné navrhnout a realizovat protihluková opatření tak, aby byly splněny hlukové limity.
Kumulativní vlivy na hlukovou situaci a veřejné zdraví se předpokládají maximálně mírné negativní
(0 až -1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov, optimalizace a dílčí přeložka jednokolejné trati, elektrizace,
Platný koridor ŽD8_D26 se v nové variantě ŽD8_D26/1 úží na šířku 200 m. Jedná se o úpravu
koridoru v délce celkově cca 1 km, mění se přitom poloměr oblouku tak, že se nová trasa
odchyluje cca o 200 m od současné železnice, a to mezi západním okrajem Turnova a sídlem
Přepeře. Trvalý vliv na zábor půdy se oproti platnému koridoru nezmění (0), jedná se o pole
obklopené zástavbou. Vliv bude celkově trvalý, nulový až mírný negativní (0 až -1), může dojít
k vrácení území pod současnou železnicí do ZPF. K zásahu do PUPFL nedochází (0).
Vliv na povrchové vody by měl být v případě železnice zanedbatelný, nevznikají nové zpevněné
plochy (0). Koridor zasahuje do okrajové části pásma ochrany vodního zdroje stupně IIb
Nudvojovice. Vliv na úrovni ZÚR nelze úplně vyhodnotit, nicméně k ovlivnění by docházet nemělo.
Vliv oproti provozu současné železniční trati se podstatně nezmění (0 až -1).
Vliv na přírodní prostředí platného koridoru bude trvalý, minimální (0 až -1) a vlivem úpravy se
nezmění (0). Vliv na fragmentaci krajiny se oproti aktuální situaci v území nezmění (0/0/0).
Dochází k úpravě poloměru oblouku současné železniční trati. Podobně se nezmění vliv
na krajinný ráz (0/0/0).
Oproti současnému stavu ZÚR se trasa může přiblížit zástavbě o několik desítek metrů (v délce
úseku cca 200 m) tím, že se připojí k aktuálně provozované trase Turnov - Liberec. Vliv
na akustickou situaci se předpokládá nulový až mírně negativní (0 až -1). Pro novou stavbu bude
možné splnění hlukových limitů zajistit navržením protihlukových opatření. V závislosti na hluku lze
velmi malý až žádný vliv předpokládat na veřejné zdraví (0 až -1).
Celý úsek představuje území s prokázaným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN I.
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1). Před realizací bude třeba provést
záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru
nenachází.
Soustava NATURA 2000
Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26/1)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního
vlivu

dle platných ZÚR
(D26)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

0 až-1

0

PUPFL

0

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

0

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

0

Ovzduší

0

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Vlivy, které mohou s jinými záměry působit kumulativně nebo synergicky, se oproti schváleným
ZÚR nemění. Z absolutního hlediska nedochází ani k relevantnímu záboru půdy. Započítání tohoto
případného záboru do kumulativního vlivu na půdu je zanedbatelné. Další vlivy se nepředpokládají.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění
Nově řešení bude využívat stávající koridor, kde dojde k optimalizaci a zdvojkolejnění – rozšíření.
Rozsah záboru ZPF tak bude stejný nebo nepodstatně větší, trvalý (0 až -1). K zásahu do PUPFL
nedochází (0).
Vliv na povrchové vody by měl být v případě železnice zanedbatelný, nevznikají nové zpevněné
plochy (0). Koridor zasahuje v severozápadní části do okrajové části pásma ochrany vodního
zdroje stupně IIb Čtveřín-ZD Čtveřín-vrt PN-1 a ZD Čtveřín-vrt PN-2. Jihovýchodní části koridoru
zasahuje koridor do okrajové části pásma ochrany vodního zdroje stupně IIb Nudvojovice. Vliv
na úrovni ZÚR nelze úplně vyhodnotit, nicméně k ovlivnění by docházet nemělo (0 až -1).
Vliv na přírodní prostředí bude trvalý, malý až žádný (0 až -1). Ke zvýšení fragmentace krajiny
ani relevantnímu vlivu na krajinný ráz nedojde (0).
Hlukové poměry v území se podstatně nezmění (0), zdrojem hluku bude stále stejný koridor
s předpokládaným minimálním vlivem (0 až -1). Lze počítat se zvýšením přepravní intenzity,
ale na druhou stranu bude možné realizovat případně potřebná protihluková opatření.
V upraveném úseku je obytná zástavba v kontaktu s koridorem v malé části. V podstatě vyloučit je
možné vliv na veřejné zdraví, s ohledem na nejistoty na úrovni ZÚR se vliv odhaduje na nulový
až mírný negativní (0 až -1). Vliv na ovzduší v okolí koridoru lze vyloučit (0).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
a částečně po hranici území ÚAN I. Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1).
Před realizací bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů
ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
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Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26/2)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle platných ZÚR
(D26)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

0

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

0

Ovzduší

0

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Vlivy, které mohou s jinými záměry působit kumulativně nebo synergicky, se oproti schváleným
ZÚR nemění. Z absolutního hlediska nedochází ani k relevantnímu záboru půdy. Započítání tohoto
případného záboru do kumulativního vlivu na půdu je zanedbatelné. Další kumulativní vlivy se
nepředpokládají, resp. příspěvek tohoto koridoru je zanedbatelný.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D33C územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, nový úsek, elektrizace
Územní rezerva pro železniční trať vede v souběhu se stávající silnicí I/13. Koridor vede z Bílého
Kostela nad Nisou přes zalesněný hřeben sedlem u Jitravského vrchu. Lze očekávat zásah
do ZPF a z poloviny do lesa. Nemělo by dojít s ohledem na stávající koridor dopravní infrastruktury
k nové fragmentaci lesa, stávající koridor se pravděpodobně částečně rozšíří. Část trasy územní
rezervy na území Rynoltic a Jitravy vede po hranici CHKO Lužické hory. V druhé severovýchodní
části tvoří stávající silnice I/13 západní hranici Přírodního parku Ještěd. Dle vrstvy mapování
biotopů AOPK ČR převládá kulturní smrkový les, s menšími plochami kyselých bučin. V bezlesých
částech se jedná většinou o kulturní louky. Vliv na krajinný ráz lze předběžně očekávat spíše
omezený s ohledem na souběh se stávající trasou silnice I/13. Zcela nový prvek v krajině by
vzniknout neměl.
V souběhu s trasou územní rezervy vede v lesnatém úseku hřebene Jitravského vrchu migrační
koridor velkých savců a druhý tento koridor vede po hřebenu a kříží územní rezervu pro železnici
v sedle. Železnice by neměla znamenat podstatnou migrační překážku, průchodnost území by se
proti stávajícímu stavu nemusela podstatně změnit.
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Na okraji Jitravy zasahuje do koridoru území kategorie ÚAN II. Do koridoru zasahují 3 památkově
chráněné objekty a na západním okraji koridoru rezervy větší množství architektonicky
významných staveb.
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Územní rezerva prochází mimo obydlená zastavěná území, nejblíže k chráněným prostorům
staveb se dostává na okraji Rynoltic. Vliv na hlukovou situaci by neměl být podstatný.
Vliv na veřejné zdraví lze předpokládat velmi malý.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí a nemá vliv na závěrečné doporučení k projednání a vydání
AZÚR.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
D33/2-5 úsek Rynoltice – Mimoň, optimalizace, elektrizace
Koridor se oproti úpravě v platných ZÚR nemění. Došlo ke zkrácení a rozdělení na dílčí úseky.
Nemění se ani velikost vlivu na úrovni ZÚR. Lze akceptovat.
D33/6 úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky, elektrizace
Koridor D33/6 v šíři 600 m má umožnit dílčí přeložky železniční tratě v nové stopě. Přeložkami
dojde ke zkrácení tratě o cca 300 m a ke zvýšení traťové rychlosti v daném místě na 120 km/hod.
V koridoru dlouhém cca 6,2 km je převážně ZPF, z toho 21 % I. a II. třídy ochrany ZPF. Nový
zábor ZPF by měl být minimální, protože přeložením části trasy by mělo dojít k rekultivaci území
pod stávající železnicí. Oproti platné ZÚR se vliv nemění. Celkově bude vliv velmi malý (0 až -1).
PUPFL zasahuje do koridoru ze 2 %. Ovlivnění lze prakticky vyloučit (0)
Vliv na povrchové lze de facto vyloučit (0), podobně negativní vliv na podzemní vody je málo
pravděpodobný (0 až –1).
Zvláště chráněná území do koridoru nezasahují. Do koridoru nezasahuje ÚSES. V trase převládají
kulturní louky. Místy se vyskytují přírodní biotopy mezofilních luk, ojediněle na podmáčených
místech fragmenty vlhkých luk, které jsou zpravidla přírodovědně nejvýznamnější. Vliv na přírodní
poměry se předpokládá trvalý, maximálně mírný negativní (0 až -1).
Koridorem prochází migrační koridor pro velké savce. Dílčí úpravy provozované trasy situaci
podstatně nezmění (0).
Vliv na krajinný ráz lze očekávat spíše zanedbatelný (0). V rovinaté krajině se předpokládá lokální
narovnání směrových poměrů. Charakter území ani výraznější disturbance a zábory krajiny se
nepředpokládají.
Koridor prochází částečně sídlem Božíkov a dále mimo obydlená zastavěná území. Vliv
na hlukovou situaci by neměl být podstatný - významně změněný oproti současnému stavu
(0 až -1). Změny ve vlivu na veřejné zdraví se nepředpokládají (0), negativní vliv lze prakticky
vyloučit (0).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1). Další známé prvky sledovaných jevů
ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D33/6)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle platných ZÚR
(D33)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

Ovzduší

0

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Hluk

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Vlivy, které mohou s jinými záměry působit kumulativně nebo synergicky, se oproti schváleným
ZÚR nemění. I absolutní kumulativní vliv lze v podstatě vyloučit.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
D63 - úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
Poznámka:
Z důvodů návaznosti na ZÚR ÚK, kde byl vymezen koridor Z1 regionální železniční trati k optimalizaci na rychlost min.
80 km/hod a k dílčímu zkapacitnění se příslušná část koridoru přetínající území LK vymezuje ve shodné kategorii. Na
území LK se to týká území obcí Svor a Prysk, volný úsek železniční trati bez železniční zastávky či stanice.

Koridor D63 navazuje na koridor vymezený v ZÚR Ústeckého kraje. Koridor k optimalizaci stávající
trati prochází řešeným územím v délce cca 2 km po správním území obce Prysk a na východním
okraji koridoru v rámci správního území Svor také v délce 2 km. Koridor prochází morfologicky
komplikovaným územím údolí řeky Kamenice. Převážně bude využit prostor stávajícího tělesa
železnice. Dílčí úpravy (optimalizace), nejsou na úrovni koridoru ZÚR známé. Možnosti úprav trasy
jsou v daném případě dané morfologií terénu a jsou pravděpodobně omezené.
Zábor ZPF i PUPFL se při optimalizaci trati předpokládá spíše v malém rozsahu (0 až -1). Většinou
se jedná o svažité pozemky podél stávající trati na bázi hlubokého údolí Kamenice.
V závislosti na typu a rozsahu úprav nelze vyloučit v poměrně svažitém terénu na úpatí údolní nivy
rizika eroze. Vliv na povrchové a podzemní vody se předpokládá nulový až mírně negativní
(0 až -1), na úrovni ZÚR lze jen obtížně odhadnout.
Koridor vede relativně zachovalým přírodním prostředím. V blízkosti koridoru je nadregionální
biocentrum Studený vrch (NC82), a to v celé délce koridoru v obci Prysk. Stávající železniční trať
je v odstupu 10 – 100 m od NC, místy je oddělena místní komunikací. Na západním okraji
řešeného úseku se od jihu napojuje do NC lokální biokoridor, který železnici přechází. Na hranicích
obcí Prysk a Kytlice je podél toku Kamenice v délce cca 700 m vymezen lokální biokoridor, který
koridor železnice protíná. Vlastní trať vede nad úrovní toku Kamenice. Zásah do svahů
nadregionálního biocentra lze na úrovni ZÚR považovat za okrajový a spíše málo pravděpodobný.
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Na území obce Svor prochází koridor souvisle zalesněným územím. V délce cca 500 m vede
koridor po hranici lokálního biocentra LBC 089 a dále v rámci lesa kříží lokální biokoridor. Míra
vlivu na přírodní prostředí bude závislá na rozsahu a charakteru úprav, řešení bude třeba
přizpůsobit místním podmínkám. Na úrovni ZÚR je odhadován trvalý mírný negativní vliv (-1).
Optimalizace trati by měla mít vliv na zkrácení doby přepravy, což může znamenat zvýšení
rychlosti a teoreticky i hluku. Na druhou stranu modernizací železniční trati se může hluk při stejné
rychlosti snížit. V každém případě součástí optimalizace trati může (musí) být vyhodnocení
hlukové situace v konkrétním území a v případě potřeby realizace protihlukových opatření, což by
mělo zajistit, že se stávající hluková situace minimálně nezhorší. V okolí řešeného koridoru se
hlukově chráněné prostory staveb vyskytují ojediněle (0 až -1).
Při výstavbě bude krátkodobě docházet k produkci emisí výfukových plynů do ovzduší a produkci
hluku, vliv na veřejné zdraví však s ohledem na krátkodobé působení bude minimální.
Řešený úsek se nachází z části v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie
ÚAN III. Nelze vyloučit trvalý zásah do archeologických struktur (-1). V případě zásahů do podloží
bude třeba provést záchranný průzkum. Další známé prvky sledovaných jevů ochrany památek se
v trase koridoru nenachází.
Soustava NATURA 2000

Koridor k optimalizaci stávající trati prochází údolím Kamenice, kde tok Kamenice představuje EVL
Horní Kamenice. Předmětem ochrany je losos atlantský a vydra říční. Železniční trať vede podélně
v souběhu s lokalitou a mnohokrát tok Kamenice kříží. Míru vlivu nelze na úrovni ZÚR s ohledem
na velmi těsný kontakt optimalizované trati a EVL vyloučit. K ovlivnění by mohlo dojít v případě
zásahů do koryta a břehů, regulace, opevňování, vznik migračních překážek apod. Lze
předpokládat, že by záměr neměl představovat takové úpravy trasy železnice, které by znamenaly
nové rozsáhlé zásahy do nivy a toku Kamenice. K ovlivnění lososa atlantského může dojít zejména
při úpravách stávající trati na kontaktu s tokem Kamenice. Může se jednat o dočasné disturbance
okolí spojené s mechanickým znečištěním apod. V případě vydry může při výstavbě navíc
docházet k vyrušování. Za účelem vymezení rámce možných úprav je v zásadě Z21 pro koridor
D63 v úkolech pro územní plánování uvedeno: „Zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL
Horní Kamenice a jejích biotopů.“ To je v souladu se stanoviskem MŽP. Za těchto podmínek bude
vliv maximálně mírný negativní (-1).
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D63)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0 až -1

0

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

PUPFL

0 až -1

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

0

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

Hluk

0 až -1

0

Ovzduší

0 až -1

0

Kulturní a historické památky

0 až -1

0

-1

-1

Složky a faktory ŽP

Krajinný ráz

Soustava NATURA 2000

215

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní a synergické vlivy se většinou nepředpokládají.
K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv
působí kumulativně zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet
kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního
prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního
prostředí z hlediska ochrany. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, ŽD8_D26D,
E25_E8E. Celkový kumulativní vliv se předpokládá mírný negativní (-1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura
E25_E8E - vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
Na základě úkolů z PÚR ČR se mění územní rezerva na návrh v délce cca 13 km. Aby bylo
umožněno vyhodnocení vlivů dílčích variant na podrobnějších úrovních posuzování, je koridor
v prostoru Nového Boru a Svoru navržen v proměnlivé šíři a obsahuje všechny připravované
varianty trasování vedení VVN 110 kV dle zpřesněné dokumentace k provedení stavby.
Oproti stávající trase v ZÚR dochází navíc k posunu trasy v některých úsecích o cca 200 m.
V prostoru Nového Boru a Svoru je lokální odklon od trasy výraznější, nový koridor se ve větší
míře vyhýbá zastavěnému obydlenému území.
K trvalému záboru ZPF nedojde, nebo bude zanedbatelný (0 až -1). Jedním z vlivů budou zejména
disturbance vegetace (zejména lesní) v důsledku umístění vedení a vytvoření ochranného pásma.
Koridor vedení zasahuje z velké části les (57 % trasy). V těchto úsecích přitom využívá souběh se
stávajícími silnicemi (z velké části i silnice I/9), nevznikne tak úplně nový lesní průsek, ale stávající
průsek pro silnici se rozšíří. Kromě jehličnatých kultur uvádí vrstva mapování biotopů i zpravidla
menší segmenty kyselých bučin. Vliv na PUPFL se předpokládá trvalý mírný negativní (-1).
Jižní část koridoru prochází rozsáhlým ochranným pásmem vodního zdroje IIb Nový Bor
a okrajově zasahuje do menších OP kategorie IIa vrtů NB-2 a NB-3. Severní část zasahuje
okrajově do ochranného pásma vodního zdroje IIb Kytlice – Mlýny. Ovlivnění bude záviset
na způsobu řešení, předpokládá se velmi malé (0 až -1).
Koridor prochází z velké části CHKO Lužické hory. V lese vznikne liniový průsek fragmentující
lesní prostředí. Může dojít k lokálním zásahům do mokřadů apod. v průběhu výstavby. Tento vliv
bude krátkodobý, ale nelze vyloučit trvalé následky. Trvalý vliv na faunu bude spočívat zejména
ve vytvoření překážky pro avifaunu, v riziku kolizí a v usmrcování (v případě nadzemního vedení).
Obdobný typ staveb je v krajině běžný, riziko kolizí se v širším měřítku podstatně nezvýší.
Na projektové úrovně dráty zabezpečit proti střetu s ptáky a riziko kolizí minimalizovat. Vliv se
předpokládá celkově mírný negativní (-1). Výroková část AZÚR, konkrétně Z32, úkoly pro územní
plánování ke koridoru E25_E8E deklaruje nadstandardním technologickým řešením minimalizovat
dopady na životní prostředí, ochranu přírody a krajiny, zejména v úseku procházejícím
přes velkoplošné zvláště chráněné území.
Vliv na fragmentaci krajiny z hlediska průstupnosti pro faunu se podstatně nezmění (0).
Míra vlivu na krajinný ráz bude závislá na konkrétním technickém řešení (vedení – vzduchem
na stožárech nebo pod zemí), což nelze na úrovni ZÚR předjímat a nelze tedy tento vliv konkrétně
hodnotit. Nejrozsáhlejší ovlivnění lze očekávat v zalesněných úsecích, kde může docházet
k rozšíření stávajících průseků pro silnice. Technicistní prvky v lesnatém území CHKO Lužické
hory se zesílí. Vliv lze předpokládat na úrovni ZÚR mírný negativní (-1).
V blízkosti obytné zástavby prochází koridor v Novém Boru a v obci Svor, kde je nově navrhováno
rozšíření koridoru tak, aby bylo možné vést vedení co nejvíce mimo zastavěné území. Vliv hluku
a vliv na kvalitu ovzduší lze očekávat v minimální míře ve fázi výstavby, což lze na úrovni ZÚR
považovat za zanedbatelné. Lze předpokládat, že standardy životního prostředí budou dodrženy.
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Z hlediska vlivu na veřejné zdraví nebude mít případné dočasné dílčí zvýšení hluku a prašnosti
relevantní vliv na veřejné zdraví.
V blízkosti plánovaného vedení (dolních desítek metrů) lze očekávat malý počet obytných objektů
(jednotky). Na projektové úrovni lze v případě potřeby posoudit vliv elektromagnetického záření
na veřejné zdraví. S ohledem na nejistoty hodnocení vlivu na úrovni ZÚR je hodnocen vliv jako
nulový až mírně negativní (0 až -1).
Na úrovni ZÚR se nepředpokládá významný negativní vliv na životní prostředí. AZÚR zdůrazňuje
potřebu minimalizovat vliv na životní prostředí zejména v rámci velkoplošných chráněných území,
což je výběrem technického řešení možné. (S ohledem na to, že různé způsoby provedení mají
různou finanční náročnost, musí být případný výběr dražšího řešení důvodný.)
Jižní 2/3 úseku se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN
III., severní třetina úseku koridoru zasahuje území kategorie ÚAN II., dílčí úsek ÚAN I. Nelze
vyloučit lokální disturbance archeologických struktur. V jednotlivých případech může dojít
k ovlivnění nejbližšího okolí několika historických staveb (-1).
Soustava NATURA 2000

Koridor AZÚR vede po jižní hranici EVL Klíč. Zásah do evropských stanovišť se nepředpokládá.
Nejblíže se vyskytuje malý segment stanoviště 9180 – lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích
a v roklích. Dotčení stanoviště se nepředpokládá a kromě toho není předmětem ochrany v EVL
Klíč. K ovlivnění EVL nedojde (0).
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E25 E8E)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

0

0

Krajinný ráz

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0 až -1

0

Hluk

0

0

Ovzduší

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Veřejné zdraví

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

V případě kumulativního záboru lesa je zásah pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C,
S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D,
E25_E8E, VTL1A, VTL3. Celkově lze předpokládat mírný negativní kumulativní vliv (-1).
K záborům lesa může docházet v rámci naplňování cíle využití některých krajin dle zásady Z64A,
například v souvislosti s rozvojem lyžařských areálů. Tato využití nejsou konkrétně specifikována
a často jsou součástí obecněji vymezených aktivit.
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Nelze zcela vyloučit kumulativní vliv takto dlouhého koridoru na přírodní prostředí (-1). K různě
velkému ovlivnění přírodního prostředí může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv může
působit kumulativně, zejména na stejné typy přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty.
Aby výčet kumulativně působících koridorů byl vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah
do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný, např. dochází k zásahu do významnějšího typu
přírodního prostředí z hlediska ochrany, ve větším rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto
koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B, D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E,
D23A, D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A, VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl
vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
Kumulativní vliv na biotu nelze na úrovni ZÚR úplně konkrétně vyhodnotit, protože nejsou
v definitivním rozsahu známy konkrétní dotčené složky bioty, např. konkrétní zvláště chráněné
druhy a rozsah jejich ovlivnění.
Další kumulativní nebo synergické vlivy se nepředpokládají.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
E7A – vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor
Koridor E7 vymezený v ZÚR LK pro vedení VVN 110 kV Česká Lípa Sever – TR Nový Bor se
nahrazuje upřesněným koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká Lípa Dubice – TR Nový
Bor dle podrobnější dokumentace (OMEXON 10/2017) se souhlasným stanoviskem EIA. Koridor
E7A je převážně veden ve stávajících trasách vedení VVN 110 kV nebo VN 35 kV s prostorově
nevýznamnými úpravami, zejména na území Okrouhlé.
Úsek koridoru TR Česká Lípa Dubice – Volfartice sleduje stávající trasu VVN 110 kV linky V1501
a V1509 a částečně trasu VN 35 kV, úsek koridoru Volfartice – Nový Bor – dvojité vrchní vedení
v trase VN 35 kV, ve stávající trase s menšími úpravami koridoru. Záměr spočívá v částečné
výměně stávajících stožárů nebo jejich posunu a v částečném vybudování nového vedení VVN,
jedná se o doplnění části vedení 2 x 110 kV, které se v současné době provozuje na VN 35kV.
Původní koridor E7 byl vyhodnocen v SEA ZUR 2011, změny vedení koridoru E7A jsou v řádech
desítek metrů (o cca 10 – 70 m), podstatnější rozdíl je jen v Okrouhlé a v České Lípě, kde je
koridor prodloužen z TR Sever až do TR Dubice - souběh se stávajícím vedením VVN 110 kV
od TR Dubice do Volfartic. Záměr bude koordinován s koridory pro silnici I/9 (D05B/1) a pro silnici
I/13 (S11_D03/1).
K trvalému záboru ZPF nedojde, nebo bude zanedbatelný pro patky nových stožárů (0 až -1).
Oproti platnému řešení v ZÚR se vliv nezmění (0). Koridor protíná většinou menší, členité
segmenty PUPFL. Protože je navrhována náhrada současného elektrického vedení, lze očekávat,
že fakticky budou trvalé zábory lesa velmi malé. V jednotlivých místech může teoreticky dojít
k rozšíření současných průseků apod. Vliv se předpokládá zanedbatelný (0 až -1). Nepatrnými
úpravami platného koridoru se vliv nezmění (0).
Koridor nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů. Zásah do podloží lze očekávat pouze
lokální v místech budování základů stožárů. Vliv na podpovrchové vody lze vyloučit (0).
Vliv na povrchové vody lze vyloučit (0). Teoretické změny vodního režimu v souvislosti např.
s odlesněním budou zanedbatelné. Zpevněné plochy v relevantním rozsahu vznikat nebudou.
Koridor prochází od Horní Libchavy CHKO České Středohoří. S ohledem na to, že dochází
převážně k náhradě za současné vedení lze předpokládat vliv poměrně malý. V největším rozsahu
vede koridor po polích a loukách, místy protíná drobné lesní remízy, kde však s ohledem
na současné vedení nevzniknou nové průseky. Oproti koridoru z platných ZÚR dochází jen
k minimální úpravě trasování v rozsahu desítek metrů, takže vliv se prakticky nezmění (0).
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Z maloplošných zvláště chráněných území prochází koridor přírodní památkou Cihelenské rybníky,
která byla vyhlášena k ochraně kuňky ohnivé. Současné dvojité elektrické vedení prochází přírodní
památkou. Návrhový koridor v platných ZÚR vede v ose současných vedení. Potenciálním rizikem
je disturbance území PP v důsledku umístění stožárů, popř. kácení stromů v rámci ochranného
pásma vedení. Dle současného stavu v území lze důvodně předpokládat i pro nové vedení,
že případné trvalé disturbance budou okrajové a bodové. S ohledem na plánované využití
současné trasy nebudou vznikat nově rozsáhlejší průseky, které by mohly změnit podstatně stav
terestrického biotopu obojživelníků. Udržování bezlesí v bezprostřední blízkosti břehů rybníků
může mít dokonce pozitivní vliv na PP, protože obojživelníci (kuňky) preferují prosvětlené vodní
plochy. Naopak navazující remízek slouží jako zimoviště, tam by případné výraznější změny mohly
mít negativní vliv. Posun koridoru o 70 m na jihozápad spíše snižuje teoretickou potenciální
možnost zásahu do největšího souvislého remízu v PP. Občasné disturbance ve vhodném termínu
na loukách a cestách – rozježdění podmáčených ploch těžkou technikou a jejich následné
zaplavení vodou -, může mít z pohledu kuněk spíše pozitivní vliv. Negativní krátkodobý vliv
stavební činnosti lze výrazně eliminovat vhodným načasováním prováděných prací. Vliv se oproti
platnému koridoru nemění (0). Celkově na úrovni ZÚR je vliv mírný negativní (-1).
Jižní část koridoru od České Lípy po Horní Libchavu mimo území CHKO vede převážně po polích,
ojediněle přechází vodoteče (na jižním okraji Šporku) s doprovodnými porosty a na okraji
průmyslové zóny v Dubici (část České Lípy) končí (začíná). Vliv na přírodní prostředí bude
s ohledem na zmíněný souběh se současným vedením velmi malý.
Vliv na fragmentaci krajiny z hlediska průstupnosti pro faunu lze prakticky vyloučit. Nelze
předpokládat ani podstatný vliv na fragmentaci současných přírodních prvků (např. lesů), protože
koridor využívá již funkční koridor a protože dotčeny jsou převážně jen menší remízy (0).
Přírodní zdroje dotčeny nebudou (0).
Koridor vede téměř výhradně mimo území určená k bydlení. Vliv tohoto typu využití území
na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci, popř. na veřejné zdraví je možný potenciálně jen krátkodobě
po dobu výstavby. V posuzovaném případě lze vliv prakticky vyloučit, popř. může být maximálně
mírný negativní (0 až -1). Úprava koridoru v AZÚR vliv nemění (0).
Koridor zasahuje ve výrazně převažujícím rozsahu do území kategorie ÚAN III, tj. do území
s relativně malou pravděpodobností archeologických památek. S ohledem na charakter budoucího
záměru lze vliv prakticky vyloučit. Kulturní památky koridorem dotčeny nebudou (0).
Soustava NATURA 2000

Koridor prochází EVL Cihelenské rybníky, kde je předmětem ochrany kuňka ohnivá. Současné
dvojité elektrické vedení prochází evropsky významnou lokalitou. Návrhový koridor v platných ZÚR
vede v ose současných vedení. Potenciálním rizikem je disturbance území EVL v důsledku
umístění stožárů, popř. kácení stromů v rámci ochranného pásma vedení. I pro nové vedení lze
důvodně předpokládat dle současného stavu v území, že případné trvalé disturbance budou
okrajové a bodové. S ohledem na plánované využití současné trasy (náhrady za současné vedení)
nebudou vznikat nově rozsáhlejší průseky, které by mohly změnit podstatně stav terestrického
biotopu kuňky ohnivé. Udržování bezlesí v bezprostřední blízkosti břehů rybníků může mít
dokonce pozitivní vliv na EVL, protože kuňky preferují prosvětlené vodní plochy. Naopak
navazující remízek slouží jako zimoviště, tam by případné výraznější změny mohly mít negativní
vliv. Posun koridoru o 70 m na jihozápad spíše snižuje teoretickou potenciální možnost zásahu
do největšího souvislého remízu v EVL. Občasné disturbance ve vhodném termínu na loukách
a cestách – rozježdění podmáčených ploch těžkou technikou a jejich následné zaplavení vodou -,
může mít z pohledu kuněk spíše pozitivní vliv. Negativní krátkodobý vliv stavební činnosti lze
výrazně eliminovat vhodným načasováním prováděných prací. Vliv se oproti platnému koridoru
nemění (0). Celkově na úrovni ZÚR je vliv mírný negativní (-1).
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E7A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle platných ZÚR
(E7)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

PUPFL

0 až -1

0

0 až -1

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

-1

0

-1

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz

Hluk
Ovzduší
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní vliv je teoreticky možný s koridorem D05B/1, s kterým vede v souběhu od Dubice
po Dolní Libchavu. Oba typy koridorů mají poměrně odlišné vlivy, takže kumulativní vliv zde může
spočívat zejména v tom, že se do „jednoho“ prostoru musí vejít dvě infrastrukturní stavby, takže
společně si vyžádají větší plošný (šířkový) zásah do území, což může znamenat větší zásah
do zeleně v okolí Holého vrchu a doprovodných porostů Šporky. Hodnoty zásadního významu
nejsou na úrovni ZÚR známy, vliv lze předpokládat mírný negativní.
Další kumulativní nebo synergické vlivy se nepředpokládají.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
E12C - vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice
Koridor (cca 6 km) je vymezen v rámci zastavěného území Liberce. Koridor se mění v dílčích
úsecích, např. v řádu 100-200 m z ulice Svobody na východ okolo kolejí Technické univerzity
Liberec a potom u sídliště Kunratická. S ohledem na nadměrnou podrobnost byla ze ZÚR
vypuštěna informace o způsobu vedení podzemním kabelem. Nicméně je zřejmé, že z řady
technických i dalších důvodů není patrně jiné řešení reálné. Lze předpokládat umístění kabelu
vedení v trase komunikací, jak naznačuje osa koridoru.
K záboru ZPF nedojde, koridor zasahuje v malé míře do městských lesíků (PUPFL cca 2 %
koridoru) (0 až -1).
Vliv na přírodní poměry lze předpokládat v městském prostoru trvalý, velmi malý (0 až -1). Nelze
vyloučit na několika místech liniový zásah do městské zeleně, který bude specifikován a posouzen
na projektové úrovni.
Lze předpokládat pouze krátkodobé vlivy na hlukovou situaci, popř. krátkodobé v podstatě
zanedbatelné zvýšení emisí prachu při výstavbě. Na úrovni ZÚR jsou tyto vlivy zanedbatelné (0).
Za provozu lze trvalé vlivy na hluk, kvalitu ovzduší, popř. veřejné zdraví vyloučit (0).
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Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit lokální disturbance archeologických struktur. Do vymezeného koridoru zasahuje
malým výběžkem městská památková zóna Liberec. Mimo tuto zónu je v koridoru evidováno více
než 20 architektonických staveb a 2 významné historické stavby. Elektrické vedení bude muset být
v městském prostoru podzemní, v komunikacích. Ovlivnění zájmů ochrany památkové péče se
oproti schválené ZÚR nezmění (0). Celkový vliv se předpokládá maximálně mírný negativní (-1).
Na úrovni ZÚR se další významnější vlivy na životní prostředí nepředpokládají.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E12C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle
platných
ZÚR (E12B)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

Hluk

0

0

0

0

Ovzduší

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Podstatné kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají. Teoreticky by mohlo docházet
k synergickým účinkům stavební činnosti a dalších činností ve městě, např. s dopravou. Prakticky
ovšem výstavba může znamenat omezení dopravy, dočasné uzavírky atd., které jiné činnosti
po dobu výstavby omezí.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
E38A - vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice
Stávající dvojvedení VVN 110kV (2,2 km) bude rekonstruováno na nové čtyřnásobné vedení
ve stávající trase s mírným odkloněním v místě stávající zástavby RD na území Stráže nad Nisou.
Nově vzniklé linky budou zaústěny do nové TR Nové Pavlovice. Zvýšení přenosové kapacity
vedení ve stávající trase nemá na úrovni ZÚR podstatný vliv na životní prostředí.
Zábor ZPF bude zanedbatelný, či spíše žádný (0). Podobně nedojde ani k záboru lesa (0).
Zvýšení přenosové kapacity by se mělo projevit maximálně mírným negativním vlivem na KR
(0 až -1). Podobně vliv na přírodní prostředí by měl být v existující trase vedení maximálně mírný
negativní (0 až -1).
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V závislosti na způsobu řešení záměru na úrovni projektu může docházet k velmi malému
znečištění ovzduší při výstavbě a k produkci hluku (krátkodobý vliv). S ohledem na omezenou
intenzitu vlivu a dobu působení lze na úrovni ZÚR zanedbat (0). Účinek těchto vlivů na veřejné
zdraví bude při výstavbě zanedbatelný (0). Na projektové úrovni lze v případě potřeby posoudit vliv
elektromagnetického záření na veřejné zdraví, které se předpokládá velmi malé, ale nelze v této
fázi s jistotou vyloučit (0 až -1).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit lokální disturbance archeologických struktur. V těsném kontaktu navrhovaného
koridoru se nacházejí dva objekty historicky významných staveb. S ohledem na to, že se jedná
o zvýšení kapacity stávajícího vedení, lze předpokládat, že je reálné hledat řešení s minimálním
vlivem (0 až -1).
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E38A)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0

0

ZPF

0

0

PUPFL

0

0

0 až -1

0

0

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

Hluk

0

0

Ovzduší

0

0

0 až -1

0

0

0

Složky a faktory ŽP

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP
Fragmentace krajiny
Krajinný ráz

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Podstatné kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají, vlivy vlastního záměru jsou totiž
minimální a krátkodobé. Teoreticky by mohlo docházet k synergickým účinkům stavební činnosti
a dalších činností ve městě, např. s dopravou. Prakticky ovšem výstavba může znamenat omezení
dopravy, dočasné uzavírky atd., které jiné činnosti po dobu výstavby omezí.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
E39C - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí
Upřesněné vedení napojuje přeloženou trafostanici z Doubí. Koridor má délku cca 600 m. Zábor
ZPF ani lesa se nepředpokládá (0). Nebudou dotčena zvláště chráněná území ani ÚSES (0).
Jedná se o krátkou trasu na kulturní louce, na okraji průmyslové zóny. Vliv na životní prostředí
bude minimální (0).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit lokální disturbance archeologických struktur (0 až -1). Další známé prvky
sledovaných jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
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Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E39C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle
platných
ZÚR (E39A)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0

0

0

0

PUPFL

0

0

0

0

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

Hluk

0

0

0

0

Ovzduší

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Vliv na životní prostředí bude minimální. Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají. Lze
akceptovat.
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
E23A Transformovna - Liberec Doubí
Trafostanice je umístěna v rámci průmyslové zóny Liberec – jih. Vliv na životní prostředí bude
minimální. Jedná se o upřesnění umístění transformovny mimo koridor pro modernizaci železniční
trati Praha – Liberec.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají. Lze akceptovat.
VTL1A - VTL plynovod – Jablonec nad Nisou – Smržovka, posílení, přeložky
Koridor (cca 4,3 km) se vymezuje z důvodů, že nelze všude při rekonstrukci dodržet stávající trasu
VTL plynovodu. Vliv záměru lze očekávat zejména ve fázi realizace, kdy dojde k dočasné
disturbanci pásu pro výkop při ukládání potrubí do země. Vliv na ZPF bude tedy krátkodobý,
na úrovni ZÚR zanedbatelný (0). V rámci lesa je (bude) ponecháno bezlesí v pásu o šířce 2 m
na obě strany od osy plynovodu (-1).
Vliv na povrchové vody lze vyloučit (0). Vliv na podpovrchové vody lze rovněž na úrovni ZÚR
vyloučit (0).
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Koridor na západním konci zasahuje u přehrady Mšeno do okraje CHKO Jizerské hory, další
zvláště chráněná území se v trase koridoru nevyskytují. Vliv bude minimální. Koridor plynovodu
přechází lokální biokoridor na soutoku Lužické a Lučanské Nisy na území Lučan nad Nisou.
Potrubí lze realizovat průtlakem pod zemí, takže k disturbanci Lučanské Nisy nemusí dojít,
případně bude vliv lokální a časově omezený. Rovněž na území Lučan je křížen lokální biokoridor
(LBK) 13, v místě křížení se jedná o kulturní louku, vliv bude minimální. Na území Smržovky
koridor do ÚSES nezasahuje.
Louky na území Jablonce nad Nisou a zejména západní části Lučan nad Nisou jsou evidovány
dle databáze AOPK ČR (dle vrstvy mapování přírodních biotopů (www.mapy.nature.cz) jako
přírodní biotopy – ovsíkové mezofilní louky.
Na západním okraji koridoru trasa prochází kratšími úseky kulturního lesa i zastavěným územím.
Dojde k přirozené i cílené obnově dotčených biotopů, v některých případech může teoreticky dojít
k degradaci, popř. dalším vlivům (narušení vodního režimu atd.), což je třeba řešit a minimalizovat
na podrobnější úrovni zpracování záměru. Vliv bude časově omezený a lokální, louky jsou z velké
části určeny územními plány jako zastavitelné území pro bydlení. Vliv na přírodní prostředí může
být mírný negativní (-1). Z hlediska doby trvání budou některé vlivy krátkodobé po dobu výstavby.
Některá narušení zejména přírodního prostředí mohou být až trvalá.
Trvalý vliv na krajinný ráz nelze teoreticky vyloučit při průchodu lesem v důsledku vzniku poměrně
úzkého průseku. Vliv lze předpokládat minimální (0 až -1).
Vliv na veřejné zdraví lze fakticky vyloučit (0). Dílčí zvýšení hluku, popř. prašnosti lze očekávat
pouze krátkodobé ve fázi výstavby. Při zemních pracích se pracuje většinou s přirozeně vlhkou
zeminou, produkce výfukových plynů je malá. Znečištění ovzduší lze označit potenciálně za malé,
zanedbatelné, omezené na fázi výstavby (0). Po dobu výstavby bude vznikat hluk ze stavební
činnosti. Doba stavebně náročnějších částí je krátká (dny až několik týdnů). Vliv lze předpokládat
velmi malý až nulový (0 až -1).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit lokální disturbance archeologických struktur (-1). Další známé prvky sledovaných
jevů ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Celkově se předpokládá maximálně mírný negativní vliv.
Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (VTL1A)
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0

0

ZPF

0

0

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

0

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0 až -1

0

Ovzduší

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Krajinný ráz

Hluk
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Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Podstatné kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají. Vlivy samostatného koridoru byly
vyhodnoceny pro většinu složek a faktorů ŽP jako velmi malé až žádné. Dílčí potenciální
kumulativní vlivy lze očekávat zejména jako drobné zvýšení záboru lesa. Při průchodu plynovodu
lesem je třeba ponechat úzký pás bezlesí (v řádu jednotek metrů), což lesní kontinuum podstatně
nenaruší. Jiné typy koridorů s vlivem na lesní prostředí budou mít šířku zásahu většinou větší.
Kumulativní zábor lesa je pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E, VTL1A,
VTL3.
Celkově AZÚR může mít mírný negativní kumulativní vliv (-1). K záborům lesa může docházet
v rámci naplňování cíle využití některých krajin dle zásady Z64A, například v souvislosti s rozvojem
lyžařských areálů. Tato využití nejsou konkrétně specifikována a často jsou součástí obecněji
vymezených aktivit.
Nelze vyloučit vliv na přírodní prostředí, které může být z části krátkodobé, z části trvalé
(např. narušení mokřadu průchodem plynovodu). K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí
může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné typy
přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl
vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný,
např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany, ve větším
rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B,
D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A,
VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
VTL3 - VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek
Realizace plynovodu v délce cca 6 km znamená liniovou disturbanci území v trase plynovodu
a jeho ochranného pásma v šířce jednotek až dolních desítek metrů. S trvalým záborem ZPF se
nepočítá. Vliv tak bude krátkodobý nulový až mírný negativní (0 až –1).
Koridor je veden z velké části lesním prostředím přes Černostudniční hřeben (cca 54 % délky
koridoru), kde bude v ochranném pásmu ponechán koridor bezlesí. Vliv se předpokládá mírný
negativní (-1).
Zvláště chráněná území do koridoru nezasahují. Funkčnost lesního prostředí narušena významně
nebude. Rovněž by nemělo dojít ani k podstatnému ovlivnění dotčených prvků ÚSES. V dolní
polovině zalesněného severního svahu Černé studnice jsou evidovány dle databáze AOPK ČR
(dle vrstvy mapování přírodních biotopů - www.mapy.nature.cz) přírodní biotopy – bikové bučiny,
degradovaného typu s vysokým podílem smrku ve stromovém patře.
V dalších částech lesa jsou zastoupeny téměř výhradně kulturní smrčiny. Lze očekávat liniové
narušení, popř. přerušení těchto prvků. Vliv je hodnocen na úrovni ZÚR jako mírný negativní (-1).
Trvalý vliv na krajinný ráz nelze teoreticky vyloučit při průchodu lesem v důsledku vzniku poměrně
úzkého průseku. Vliv lze předpokládat minimální (0 až -1).
Vliv na veřejné zdraví lze fakticky vyloučit. Dílčí zvýšení hluku, popř. prašnosti lze očekávat pouze
dočasně ve fázi výstavby (krátkodobý vliv). Obydlené území zasahuje do blízkosti koridoru jen
okrajově. Při zemních pracích se pracuje většinou s přirozeně vlhkou zeminou, produkce
výfukových plynů je malá. Znečištění ovzduší lze označit za zanedbatelné (0), omezené na fázi
výstavby. Bude vznikat hluk ze stavební činnosti. Doba stavebně náročnějších částí je krátká (dny
až několik týdnů). Vliv lze předpokládat velmi malý až nulový (0 až -1).
Celý úsek se nachází v území s možným výskytem archeologických nálezů kategorie ÚAN III.
Nelze vyloučit lokální disturbance archeologických struktur. Další známé prvky sledovaných jevů
ochrany památek se v trase koridoru nenachází.
Celkově se předpokládá maximálně mírný negativní vliv.
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Soustava NATURA 2000

Vyloučen významný negativní vliv v 1. fázi posuzování, viz část B.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (VTL3).
Velikost vlivu

Velikost kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

ZPF

0 až -1

0

PUPFL

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

-1

Fragmentace krajiny

0

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0 až -1

0

Ovzduší

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

Složky a faktory ŽP

Krajinný ráz

Hluk

Kumulativní vlivy a synergické vlivy

Podstatné kumulativní a synergické vlivy se nepředpokládají. Vlivy samostatného koridoru byly
vyhodnoceny pro většinu složek a faktorů ŽP jako velmi malé až žádné. Dílčí potenciální
kumulativní vlivy lze očekávat zejména v drobném zvýšení záboru lesa. Při průchodu lesem je
třeba ponechat úzký pás bezlesí (v řádu jednotek metrů), což lesní kontinuum podstatně nenaruší.
Jiné typy koridorů s vlivem na lesní prostředí budou mít šířku zásahu většinou větší. V případě
kumulativního záboru lesa je vliv pravděpodobný u těchto koridorů: S5_D01C, S11_D03/1,
D05B/1, D05B/2, D08B, D11C, D18E, D23A, D52F, D62A, D64, D33/6, ŽD8_D26D, E25_E8E,
VTL1A, VTL3. Celkově byl vyhodnocen mírný negativní kumulativní vliv (-1). K záborům lesa
může docházet v rámci naplňování cíle využití některých krajin dle zásady Z64A, například
v souvislosti s rozvojem lyžařských areálů. Tato využití nejsou konkrétně specifikována a často
jsou součástí obecněji vymezených aktivit.
Nelze vyloučit vliv na přírodní prostředí, které může být z části krátkodobé, z části trvalé
(např. narušení mokřadu průchodem plynovodu). K různě velkému ovlivnění přírodního prostředí
může dojít u většiny koridorů, přičemž tento vliv působí kumulativně zejména na stejné typy
přírodního prostředí nebo stejné druhy bioty. Aby výčet kumulativně působících koridorů byl
vypovídající, jsou uvedeny jen ty, kde zásah do přírodního prostředí je víceméně nevyhnutelný,
např. dochází k zásahu do významnějšího typu přírodního prostředí z hlediska ochrany, ve větším
rozsahu apod. Jedná se zejména o tyto koridory: S5_D01C, S11_D03/1, D05B/1, D05B/2, D08B,
D09D, D11C, D14A, D15C, D16A, D18E, D23A, D52E, D52F, D62A, D63, E25_E8E, VLT1A,
VTL3A. Celkový kumulativní vliv byl vyhodnocen jako mírný negativní (-1).
Se zařazením koridoru do AZÚR lze souhlasit při respektování zmírňujících opatření uvedených
v kapitole A.8. a při respektování požadavků na rozhodování z hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole A.11.
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Vyhodnocení zásad bez konkrétní (územní) specifikace
Zásady jsou hodnoceny jednotlivě. Možnosti a způsoby vlivu na životní prostředí jsou
komentovány jednotlivě nebo po skupinách kritérií, podmínek a úkolů, které zásadu specifikují.
Pro orientaci ve vyhodnocení vlivů jsou uváděny texty z výrokové části AZÚR, které se mění, tzn.
jejich číslování kritérií a úkolů nemusí být spojité.
Z1

Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením
na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských
a sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských vazbách.

OB7

Rozvojová oblast Liberec

Rozvojová oblast se plošně podstatně nemění (zmenšuje se). Ruší se na území 2 obcí (Velké
Hamry a Plavy).
Úprava se týká některých kritérií a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování. Tyto
jsou níže komentovány z hlediska vlivu na životní prostředí. Z velkoplošných chráněných území
zasahuje do OB7 jihozápadní okraj CHKO Jizerské hory, v západní části Hrádku nad Nisou
východní okraj CHKO Lužické hory a větší západní polovina přírodního parku Ještěd.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zohlednění polohy souvislého historického pásu osídlení s nejvyšší koncentrací obytných, hospodářských
a rekreačních funkcí s vysokým potenciálem veřejné infrastruktury v komplikovaných geomorfologických
podmínkách a v prostorové a funkční souvislosti s přilehlou specifickou oblastí SOB7a, která se vyznačuje
významně rozdílnou územní charakteristikou a podmínkami využití území danými zvláštní ochranou přírody,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka byla v ZÚR již uvedena, změna je pouze formální.
b)

efektivní a synergické posilování významu rozvojové oblasti republikového významu:
využití potenciálu kvalitního silničního napojení na Prahu pro vytváření alternativního prostoru
pro umísťování aktivit republikového významu,
zohlednění významu krajského města Liberec (hospodářského, kulturního a administrativního centra
kraje), zejména ve smyslu zajištění služeb veřejného vybavení vyššího významu pro rozvojovou oblast
i pro spádový obvod celého kraje,

Vyhodnocení vlivu: Klíčové pro vliv tohoto kritéria na životní prostředí bude právě vymezení
konkrétního území pro umístění uváděných aktivit. V této fázi nelze přímo vyhodnotit.
c)

respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného využití pro rekreaci
a cestovní ruch,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka nově zdůrazňuje ochranu přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot, ale i únosné využití pro rekreaci a cestovní ruch. Ochrana uvedených hodnot může být
limitem pro zmiňované využití území a naopak rekreace a cestovní ruch mohou negativně
ovlivňovat zmiňované hodnoty. Míra toho, co je ještě únosné a co nikoliv, bude zpřesňována
na úrovni územních plánů a případně při projektové přípravě. Lze předpokládat, že hranice
únosnosti je dána příslušnou legislativou, popř. dalšími zásadami ZÚR. V této fázi lze považovat
za akceptovatelné.
d)

dopravní vazby zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory v Německu
a Polsku, v souvislostech optimalizace dopravní infrastruktury rozvojové oblasti,

Vyhodnocení vlivu: Požadavky AZÚR jsou rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších
částech koncepce a jsou v dokumentaci SEA podrobně posouzeny. Obdobně již byly tyto úkoly
v původní ZÚR formulovány. Lze souhlasit.
e)

nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních
a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití technických památek a industriální architektury,

Vyhodnocení vlivu: Je navrženo řešení významného problému nevyužitých areálů, přičemž
současně vznikají nové průmyslové zóny v nezastavěných územích. Lze doporučit.
f)

rozvoj bydlení při upřednostnění využití zastavěného území a předcházení sociální segregaci, fragmentaci
krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu,

Vyhodnocení vlivu: Je navrženo řešení významného problému vzniku intenzivní zástavby
pro bydlení na okrajích měst, přičemž rozvoj center měst stagnuje. S tím souvisí
i nepřirozený přesun služeb do komerčních zón na okrajích. Lze doporučit.
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g)

koordinování nadregionálních a regionálních vztahů a vazeb s ostatními rozvojovými oblastmi v rámci kraje,
s Prahou, sousedními kraji (zejména NUTS2) a se sousedními regiony v Německu a Polsku,

h)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové oblasti a zohledňování
těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje

Vyhodnocení vlivu: Viz bod d).
Úkoly pro územní plánování:
a)

Věcně se nemění.

b)

Vytvářet územní podmínky pro optimalizaci dopravní dostupnosti rozvojové oblasti v koordinovaném funkčním
systému přepravních vztahů:
optimalizací silniční dopravy zejména v pásu osídlení Liberec – Jablonec Nad Nisou – Smržovka –
Tanvald a ve směru z Liberce na Frýdlant,
optimalizací průchodnosti tranzitní dopravy a zklidněním a lepší obsluhou jádrových území
prostřednictvím vnitřních městských okruhů ve významných centrech osídlení, zejména v Liberci
a Jablonci nad Nisou,
zajištěním přímých návazností strategických i dalších významných rozvojových ploch na koridory
nadřazené dopravní sítě, zejména optimalizací napojení průmyslových zón Liberec Jih, Liberec Sever
na silnici I/35,
zlepšováním kvality dopravní sítě uvnitř oblasti pro dosažení optimální přístupnosti všech obcí
na nadřazenou dopravní síť,
řešením územních vazeb sídelní struktury oblasti na koridor konvenční železniční dopravy ŽD8,
optimalizací rychlosti přepravy a komfortu podmínek v železniční dopravě v systémovém propojení
s ostatními druhy dopravy na úrovni potřeb hospodářského rozvoje území i veřejné osobní dopravy.
Podporovat aktivity směřující k posílení významu veřejné osobní dopravy, významného aspektu integrity oblasti
i Libereckého kraje.
V systému veřejné dopravy osob rozvíjet kolejovou dopravu na území center osídlení Liberec a Jablonec n.N.
včetně optimalizace jejich vzájemného propojení.

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám stávajících úkolů,
které jsou následně rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších částech koncepce a jsou
v dokumentaci SEA podrobně posouzeny.
Nově se zdůrazňuje úkol vytvářet vnitřní městské okruhy umožňující lepší obsluhu center a s tím
související zklidnění center. Vytváření městských okruhů, které vede ke zklidnění dopravy v centru
a ke zvýšení plynulosti dopravy, přispívá ke snížení znečištění ovzduší v centrálních částech
a může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví. V případě hluku nemusí být situace úplně jednoznačná,
neboť velikost hluku vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A a jednotkou decibel nemá
na intenzitě dopravy lineární závislost. V praxi to znamená, že pokles intenzit dopravy o desítky
procent, může znamenat pouze dílčí snížení hluku, ale naopak přivedení absolutně nevelké
intenzity dopravy do dosud dopravně neovlivněných míst, může znamenat zvýšení hluku
do blízkosti úrovně hygienického limitu. Na úrovni ZÚR lze akceptovat, ovšem je třeba počítat
s nutností hlukového posouzení konkrétních řešení.
c)

Hospodářskou základnu rozvíjet diferencovaně s ohledem na disponibilní potenciál území a posilování významu
oblasti:
-

vytvářet územní podmínky pro vstup strategických investorů pro upevnění stability území včetně
vyvolání návazných multiplikačních efektů,

-

upřednostňovat záměry s vyšší přidanou hodnotou pro optimalizaci nabídky pracovních příležitostí
zejména ve smyslu uplatnění všech vzdělanostních skupin obyvatelstva,

-

rozvíjet souvislosti výroby a výzkumu (např. návaznost na TUL, VÚTS aj.),

-

upřednostňovat využití zainvestovaných a připravených lokalit.

Ekonomické aktivity, vázané na zvýšené přepravní nároky materiálu, zaměstnanců a zákazníků (zejména
průmyslová výroba, nákupní a obslužná centra apod.), soustřeďovat vždy do ploch s přímou vazbou
na kapacitní dopravní síť (silnice, železnice).

Vyhodnocení vlivu: Část úkolu přispívá k minimalizaci nárůstu dopravy mimo hlavní dopravní trasy,
což je pozitivní pro zajištění minimalizace zvyšování hluku při rozvoji ekonomických a výrobních
aktivit, zejména v hlukově chráněných částech sídel. Lze doporučit.
d)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
-

upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras v koridorech nadřazené silniční
a železniční sítě,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat
nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
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-

rozvoj systémů veřejné infrastruktury – lokalizaci a kapacity občanského vybavení odvozovat z významu
místa v hierarchii: rozvojová oblast - centrum osídlení - obce ve spádovém obvodu centra osídlení,

Vyhodnocení vlivu: Úkol uvádí potřebu funkční návaznosti a kompatibility, rozvojových ploch
v okolí hlavních silničních koridorů. Konkrétní kritéria vyplývají s dalších opatření ZÚR. Významný
je požadavek na intenzifikaci využití zastavěných ploch. Lze akceptovat.
-

návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi
rozvoje obcí v širších územních souvislostech,

-

rozvíjet kvalitní prostředí pro bydlení příznivé pro všechny kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů,
přispívajících ke zdravému bydlení:
- přiměřenou intenzitou využití pozemků,
- odpovídajícím množstvím veřejné infrastruktury a zeleně,
- zajištěním územních podmínek pro denní rekreaci a společenské kontakty:
- odpovídajícím množstvím mobiliáře a zeleně veřejných prostranství v zastavěném území,
- snadnou dostupností částí příměstské krajiny za hranicí zástavby, kde údržba (hospodaření)
směřuje k jejich využívání pro nenáročné (šetrné) formy krátkodobé (denní) rekreace („zelené
pásy“) - zejména v centrech osídlení s vysokou koncentrací obyvatel,
- optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí,

Vyhodnocení vlivu: Nedochází k podstatné věcné změně oproti stávajícím ZÚR. Je akceptován
požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria pro rozhodování. Lze souhlasit.
-

nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.

Vyhodnocení vlivu: Opatření proti živelnému šíření zástavby bez promyšlené koncepce, což by
mohlo pomoci řešit jeden významných problémů současné urbanizace, ochrany krajinného rázu
apod. Možná by mohlo platit plošně pro celé území kraje. Lze doporučit.
e)

Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění ploch pro jiné účely
po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně hledat náměty
na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu původních staveb,
zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity území.

f)

Cílevědomým rozvojem sportovně rekreační vybavenosti při optimálním využívání potenciálu území posilovat
význam:
denní rekreace obyvatel pro reprodukci pracovní síly,
sportovního vyžití na úrovni místního i nadmístního významu.
Souvislosti potenciálu rozvojové oblasti s potenciálem a potřebami navazující SOB7a Jizerské hory řešit:
koordinovaným rozvojem systému nástupních a obslužných center a polyfunkčních středisek
cestovního ruchu ve vazbách na blízká střediska cestovního ruchu na území navazující SOB7a
Jizerské hory,
využitím kapacit vyššího občanského vybavení rozvojové oblasti pro zajištění potřeb navazující SOB7a
Jizerské hory,
vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní dostupnost Jizerských hor při preferování
ekologických forem dopravy,
propojováním struktury sportovně rekreačních ploch a dalších atraktivních míst pro rekreaci a cestovní
ruch v OB7 Liberec a SOB7a Jizerské hory systémy bezmotorové dopravy (zejména pěší a cyklistické
trasy a stezky) a veřejné zeleně.

Vyhodnocení vlivu: Nedochází k podstatné věcné změně oproti stávajícím ZÚR z hlediska vlivu
na životní prostředí, popř. jsou vlivy řešeny v rámci navazující SOB7a, kam uvedené úkoly patří
ve větším územním rozsahu.
g)

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi, podporovat rozliv a zadržování
vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě
vzniku. Přistupovat citlivě k regulaci na Lužické Nise a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem
ochrany před povodněmi zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany
vymezených EVL.

Vyhodnocení vlivu: Specifikace způsobu minimalizace povrchového odtoku je vhodná
pro následné uplatňování v praxi. Vhodné by bylo rozšíření platnosti pro celé území kraje. Lze
doporučit.
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Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje
ve všech jeho částech.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Rozvojová oblast se plošně nemění.
Úprava se týká některých kritérií a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování. Tyto
jsou níže komentovány z hlediska vlivu na životní prostředí. Z velkoplošných chráněných území
zasahuje do ROB2 podél severozápadního okraje CHKO České středohoří, na severním okraji
CHKO Lužické hory a při jihovýchodním okraji ROB2 CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zohlednění polohy rozvojové oblasti ROB2 na koridoru kapacitní silnice S11 (D8 - Děčín – Česká Lípa - Svor Bílý Kostel nad Nisou – Liberec – I/35),

b)

zlepšování dopravních vazeb zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory v ČR,
Německu a Polsku, zkvalitňování dopravní infrastruktury,

c)

nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních
a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití technických památek a industriální architektury

d)

zohlednění problematiky podílu hromadného a individuálního bydlení, zejména ve vztahu ke zlepšování obytné
kvality, stabilizaci obyvatelstva a předcházení sociální segregace,

Vyhodnocení vlivu: Nedochází ke změně oproti stávajícím ZÚR, popř. nemá vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
e)

zohlednění významného a dosud málo využitého potenciálu území a jeho okolí pro rekreaci a cestovní ruch posilování významu nástupních center cestovního ruchu a tím i rozšíření nabídky pracovních příležitostí,

f)

minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
v sousedství území se zvláštní ochranou přírody,

g)

koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji (Ústecký a Středočeský),

h)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové oblasti a zohledňování
těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.

Vyhodnocení vlivu: Nedochází k negativní změně oproti stávajícím ZÚR, naopak je zdůrazněno
minimalizování ovlivnění přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Změna nebude
znamenat zvýšení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Úkoly pro územní plánování:
e)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
řešit regeneraci velkých obytných souborů v České Lípě ze 70. a 80. let hledáním způsobů zvyšování
jejich obytné hodnoty optimalizací prostorových souvislostí s původní historickou zástavbou, úpravami
v objektech a zkvalitňováním užitné i rekreační hodnoty veřejných prostranství,
zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství a sídelní
zeleně s volnou krajinou,
návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi
rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné
infrastruktury a zeleně pro denní rekreaci obyvatel území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí,
nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.

Vyhodnocení vlivu: Úkol podporuje rozvoj kapacit k bydlení přednostně ve stávajícím zastavěném
území. Je akceptován požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria hodnocení vlivů na životní
prostředí, které by mělo vycházet ze zátěže od všech potenciálních uživatelů území. Lze souhlasit.
f)

Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění ploch pro jiné účely
po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně hledat náměty
na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu původních staveb,
zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity území.
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Vyhodnocení vlivu: Lze souhlasit a navrhovaný úkol doporučit.
g)
Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy vodních toků, údolních niv a mokřadů před nevratnými
urbanizačními zásahy.
gh)

Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní ochrany urbanizovaných ploch před povodněmi na Ploučnici
a jejich přítocích, navrhovat opatření na zvýšení retenční schopnosti území, podporovat rozliv a zadržování
vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě
vzniku.

Vyhodnocení vlivu: Je vynechán významný úkol zajišťující ochranu části přírodního prostředí.
Tento úkol je ale zohledněn v jiné plošně platné zásadě, s čímž lze souhlasit. Zpřesnění způsobu
zadržování vody v krajině je vhodné.
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Zmenšuje se velikost rozvojové oblasti, v ROB3 zůstávají obce Turnov, Ohrazenice, Modřišice. To
rozsah potenciálního vlivu omezuje.
Úprava se týká některých kritérií a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování.
Z velkoplošných chráněných území zasahuje do ROB3 v jižním a severním okraji CHKO Český ráj.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)

zohlednění velmi výhodné polohy rozvojové oblasti na křižovatce silnic D10, I/35, železničních tratí (Praha Turnov - Liberec - Frýdlant – Polsko/Zawidów, Turnov – Semily – Hradec Králové a Turnov - Jičín - Hradec
Králové),

Vyhodnocení vlivu: Drobné změny formulací a názvů, bez vlivu na životní prostředí.
b)

minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
v sousedství území se zvláštní ochranou přírody,

Vyhodnocení vlivu: Dochází k přeformulování obdobného kritéria. Drobné významové rozdíly lze
považovat ze nevýznamné.
c)

udržení atraktivního obytného prostředí,

Vyhodnocení vlivu: Kritérium lze jen obtížně komentovat. Možný výklad, jak kritérium naplnit, je
široký. S ohledem na další kontext AZÚR lze akceptovat.
d)

zohlednění významného potenciálu přilehlého území CHKO Český ráj pro rekreaci a cestovní ruch.

Vyhodnocení vlivu: Kritérium může vést ke zvyšování negativních vlivů rekreace a cestovního
ruchu na přírodní prostředí. S ohledem na ostatní ustanovení, je ochrana přírody považována
za jednu z významných priorit. Lze akceptovat.
e)

koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji (Královéhradecký
a Středočeský),

f)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení Turnov a Semily a zohledňování těsnějších
vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.

Vyhodnocení vlivu: Úkol pro způsoby řešení územního plánování. Z hlediska vlivu na životní
prostředí nelze hodnotit.
Úkoly pro územní plánování:
b)

Vytvářet územní podmínky pro řešení vazeb osídlení na:
-

stabilizované koridory nadřazené silniční sítě,

-

koridor pro budoucí kapacitní silnici S5,

-

koridory modernizovaných železničních tratí.

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno v rámci dopravní infrastruktury kraje. Je podrobně posouzeno
v příslušných kapitolách.
c)

Regulovat rozvoj ekonomických aktivit v kontaktu se zvláště chráněným územím CHKO Český ráj.

Vyhodnocení vlivu: Vhodné zdůraznění limitu navazujícího území.
d)

Vytvářet územní předpoklady pro posílení vybavenosti polyfunkčního střediska cestovního ruchu Turnov ve
vztahu k Českému ráji.

Vyhodnocení vlivu: Turnov má vhodné nástupní podmínky do Českého ráje, zároveň se však jedná
o okraj CHKO a vetší sídlo, lze očekávat potenciálně větší možnosti rozvoje při relativně nižším
současném ovlivnění přírodního prostředí Českého ráje. Lze souhlasit.
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e)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,

-

rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu
s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit odpovídajícími
kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných prostranství,

-

zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství a sídelní
zeleně s volnou krajinou,

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivu: Úkol podporuje rozvoj kapacit k bydlení přednostně ve stávajícím zastavěném
území, s čímž lze souhlasit. S provázaností veřejných prostranství a sídelní zeleně s volnou
krajinou lze souhlasit za předpokladu, že se podmínky ve volné krajině nebudou podstatně měnit,
např. volná krajina nebude fragmentována rušivými vlivy uváděných systémů. Lze souhlasit, jiné
zásady ochranu volné krajiny řeší.
Je akceptován požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria hodnocení vlivů na životní
prostředí, které by mělo vycházet ze zátěže od všech potenciálních uživatelů území.
f)

Vytvářet územní podmínky pro protierozní opatření a efektivní ochranu před povodněmi na Jizeře a jejích
přítocích - podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku
vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku.

Vyhodnocení vlivu: Zdůraznění vsakování a zadržování srážek v místě vzniku je vhodné opatření,
které bude zpomalovat vysychání krajiny a omezuje zvyšování a urychlování povrchového odtoku.
OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
AZÚR upravuje vymezení rozvojové osy a mění její identifikaci z ROS1 na OS3. AZÚR
po přehodnocení (viz vymezení rozvojových oblastí OB7 Liberec a ROB3 Turnov) nově vymezuje
rozvojovou osu republikového významu OS3 v území mimo rozvojové oblasti v úhrnu správních
území obcí: Příšovice, Přepeře, Svijany, Lažany, Čtveřín, Paceřice, Jenišovice, Žďárek, Sychrov, při spolupůsobení příslušných center osídlení (zejména Liberec, Turnov). Rozvojová osa zahrnuje
obce, kde převažují existující a reálně očekávané požadavky na změny v území vyvolané dopravní
vazbou na kapacitní dopravní koridory (dálnice D10, silnice I/35, železniční trať Praha – Liberec).
Na území obcí (mimo prostor OB7), jejíž části jsou součástí rozvojové osy, velkoplošná chráněná
území nezasahují.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB1 Praha,
ROB3 Turnov a OB7 Liberec se sousedními státy Německo a Polsko,

Vyhodnocení vlivu: ZÚR i AZÚR uvedené zadání sledují a v rámci návrhu rozvoje dopravní
infrastruktury vymezují konkrétní dopravní koridory, které mají statut VPS a jsou podrobně
posouzeny v příslušných kapitolách.
b)

respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného využití pro rekreaci
a cestovní ruch,

Vyhodnocení vlivu: Podmínka zdůrazňuje ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot,
ale i únosné využití pro rekreaci a cestovní ruch. Ochrana uvedených hodnot může být limitem pro
zmiňované využití území a naopak rekreace a cestovní ruch mohou negativně ovlivňovat
zmiňované hodnoty. Míra toho, co je ještě únosné a co nikoli, bude zpřesňována na úrovni
územních plánů a případně při projektové přípravě. V této fázi lze považovat za akceptovatelné.
c)

respektování polohy ploch pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního potenciálu území
a limitů využití území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu,

Vyhodnocení vlivu: Úkol uvádí potřebu funkční návaznosti a kompatibility rozvojových ploch v okolí
silničních koridorů. Zdůraznění podmínek dostupnosti a limitů souvisí s minimalizací přepravních
vzdáleností a preferováním ochrany obydlených území před vlivy dopravy apod. Důležitá je
i podmínka ochrany krajinného rázu. Lze souhlasit.
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d)

optimalizaci zastoupení ekonomických a obytných kapacit území v souvislostech zajištěnosti přiměřených
kapacit veřejné infrastruktury - vždy v upřednostnění logické návaznosti rozvojových záměrů na zastavěná
území,

Vyhodnocení vlivu: Je kladen důraz na využití území s dobrou dopravní dostupností ve vazbě na
stávající zastavěná území. Opatření podporuje podobně jako v předcházejícím případě ochranu
obydlených území před vlivy dopravy a ochranu krajiny a její struktury. Lze souhlasit.
Úkoly pro územní plánování:
a)

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
-

b)

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí.
Upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras a jejich modernizaci v koridorech nadřazené
silniční sítě (D10, I/35) a železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR (Polsko
/Německo).

c)

Rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat odpovídajícím podílem obytných kapacit území. Obytné plochy
soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou a v polohách s kvalitními podmínkami
pro bydlení, které nebudou dotčeny negativními vlivy, zejména z dopravy na významných dopravních
koridorech.

d)

Vytvářet územní podmínky pro vznik veřejného logistického centra (VLC) nadmístního významu, v přímé
souvislosti jeho napojení na kapacitní železniční a silniční dopravní infrastrukturu za účelem poskytování
širokého spektra logistických služeb.

e)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systémů veřejné dopravy, zejména ve smyslu optimalizace dostupnosti
všech částí zastavěného území řešit nezbytnými úpravami, popř. odpovídajícím doplněním dopravní
infrastruktury a účelným rozmístěním zastávek na silničních a železničních trasách.

f)

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy při současném
respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve volné krajině umisťovat jen
výjimečně).

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám stávajících úkolů,
popř. opatření uvedených předcházející podkapitole. Rozvoj cyklodopravy je podrobně
komentován v kapitolách o cestovním ruchu, sportu a rekreaci.
V úkolech pro územní plánování je doplněna odrážka f) dle stanoviska MŽP s mírnou formulační
úpravou, která zmírňuje naléhavost výroku (místo „zcela výjimečně“ jen „výjimečně“).
Z4

Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách
na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam
propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí
nad Labem.

ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK/KHK - Jičín - Hradec Králové
Vymezení
Rozvojová osa nadmístního významu propojující rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3 Turnov s rozvojovou oblastí
Hradec Králové / Pardubice je založena v prostorové a funkční souvislosti koridoru kapacitních silnic v úseku: I/35
Liberec – Turnov a S5 Turnov – Rovensko pod Troskami - hranice LK/KHK – Úlibice (KHK).
Území obcí dotčených rozvojovou osou ROS2 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec, ROB3 Turnov a rozvojovou osu
OS3): Karlovice, Rovensko pod Troskami, Žernov (ORP Turnov).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB7 Liberec,
ROB3 Turnov a OB4 Hradec Králové / Pardubice,

b)

posilování regionálních vazeb Český ráj – Semilsko,

c)

zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v rozvojové ose ROS2 se
specifickou oblastí SOB5 Český ráj jih, ve které jsou vymezena velkoplošná území se zvláštní ochranou
přírody, zejména:
-

prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických hodnot území,

-

zohlednění dominantního významu pohledové exponovanosti přírodních a kulturních památek v území,
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d)

umisťování zastavitelných ploch ve volné krajině, například podél koridoru S5_D01C, jen ve
výjimečných případech (přípustné pouze ve vazbě na centra osídlení),

koordinaci systémů dopravní infrastruktury s ohledem na užitnou kvalitu, ochranu a rozvoj hodnot území:
-

zajištění vyšší kvality dopravy, zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity veřejné hromadné dopravy,

-

minimalizace případů konfliktního průchodu dopravních tras v zastavěném i nezastavěném území
ve smyslu ochrany specifických hodnot území.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
-

řešit vazby rozvojových ploch na koridor pro kapacitní silnici S5 a koridor pro modernizaci železniční
tratě Turnov – Rovensko pod Troskami – Jičín – Hradec Králové,

-

řešit územní souvislosti dopravního napojení Semilska na koridor pro kapacitní silnici S5,

-

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do centra osídlení Rovensko pod Troskami,

-

b)

c)

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí.
Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na specifické přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v rámci ROS2 se
stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně
na tranzitních trasách.
V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy při současném
respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve volné krajině umisťovat jen
výjimečně).

Vyhodnocení vlivu: Většinou dochází k pouze formálním formulačním úpravám dosud platných
kritérií a úkolů, nicméně s ohledem na význam území z hlediska přírodních a kulturních hodnot
budou stručně komentovány jako celek.
Vymezení rozvojové osy v území krajinářsky a přírodovědně cenném s sebou přináší rizika
negativních vlivů na tyto hodnoty. V kontaktu popř. v blízkém odstupu je vymezena alespoň zčásti
CHKO Český ráj. Kritéria a podmínky jsou nastaveny tak, že důraz je kladen právě na ochranu
těchto hodnot. Prioritou rozvoje je zajištění dopravních vazeb celorepublikového a regionálního
významu, čímž je hlavně zlepšení dopravní obslužnosti Semilska a řešení nevyhovují dopravní
situace v Turnově, viz koridor S5_D01C. Jsou zdůrazněny aspekty ochrany krajinného rázu a
dalších hodnot území. Stávající úprava ZÚR definující obecně rozvojové osy omezuje do určité
míry rozvoj zejména na území Rovenska p.T., což se v AZÚR nemění. Lze shrnout, že obecnější
formou je formulována závaznost rozvojových plánů a zejména jejich územní usměrnění a jsou
zdůrazněny zájmy ochrany přírodního prostředí a krajinného rázu.
Stanovisko MŽP požadovalo doplnit do zásady Z4 k úkolům pro územní plánování v rozvojové ose
ROS2: „Umisťování zastavitelných ploch podél koridoru, který je součástí rozvojové osy ROS2, je
možné ve volné krajině jen ve zcela výjimečných případech (zejména ve vazbě na města) a při
respektování přírodních a krajinných hodnot území.“ Výroková část AZÚR tuto formulaci upravuje
„umisťování zastavitelných ploch ve volné krajině jen ve výjimečných případech, například podél
koridoru S5_D01C (přípustné pouze ve vazbě na centra osídlení). Úprava patrně význam úkolu
podstatně nemění. Podrobně je zdůvodnění zapracování do výrokové části v kapitole A.14.
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ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice LK/ÚK – Děčín - Ústí nad Labem
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových oblastí OB7 Liberec,
ROB2 Česká Lípa - Nový Bor a OB6 Ústí nad Labem,

b)

zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v rozvojové ose ROS3:
se specifickou oblastí SOB3 Mimoňsko, vymezenou pro posílení socioekonomického rozvoje v území
postiženém ekologickými zátěžemi bývalého vojenského prostoru a těžbou uranu,
s CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory,
s krajinnou památkovou zónou Lembersko,

c)

zohlednění možností rozvoje jednotlivých obcí v relativně řídce osídleném území, ve kterém dominují aktivity
primárního sektoru (zemědělství a lesnictví, vč. doprovodných služeb) s ohledem na jejich rozvojový potenciál,
dostupnost veřejné infrastruktury a limity využití území,

d)

koordinaci koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu s ostatními záměry v území, zejména vazby
rozvojových ploch:
na koridor kapacitní silnice S11 nadmístního významu (silnice I/13),
na trasu silnice I/9,
na optimalizovanou síť železničních tratí,
na dopravní zpřístupnění potenciálu atraktivních rekreačních prostorů.

Úkoly pro územní plánování:
a)

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající dostupnosti, v odůvodněných kapacitách,
v logických souvislostech rozvojových záměrů se zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné
infrastruktury pro jejich obsluhu a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot:
řešit vazby rozvojových ploch na koridor kapacitní silnice S11,
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do center osídlení Jablonné v Podještědí a Cvikov,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území - pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury, i potenciální vlivy na životní prostředí.
zvažovat vhodné aktivity ve smyslu posílení socioekonomického rozvoje v kontaktních polohách ROS3
se SOB3 Mimoňsko.

b)

Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území
v koordinovaném přístupu k řešením:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v rámci ROS3 se
stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně
na tranzitních trasách.

c)

Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel:
rozvoj bydlení soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou včetně kvalitní
veřejné dopravy osob,
ve velkoplošně zvláště chráněných územích minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy pouze
na úroveň nezbytných potřeb.

d)

Vytvářet územní podmínky pro optimální využití potenciálu území pro rekreaci a cestovní ruch
v upřednostňování rozvoje forem šetrných k životnímu prostředí:
pro vytváření nových pracovních příležitostí,
pro odlehčení zátěže nejatraktivnějších turistických regionů ČR,
pro aktivity posilující význam sv. Zdislavy s odkazem vázaným na významné kulturní památky - chrám
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v P. a zámek Lemberk, při zohlednění předmětu ochrany EVL.
v kontextu širšího rekreačního území obnovit význam letovisek Mařenice a Krompach.

e)

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy:
v úseku Rynoltice – Nový Bor též pro denní dojíždění za prací a vzděláváním.

f)

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi:
podporou zadržování vody v zastavěných územích i ve volné krajině a zabraňovat zvyšování
povrchového odtoku,
přistupovat citlivě k regulaci na Svitavce a v povodí Panenského potoka návrhem k přírodě šetrných
forem ochrany před povodněmi s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL.
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Vyhodnocení vlivu: V některých případech dochází k pouze formálním formulačním úpravám
stávajících úkolů, které jsou následně rozvíjeny konkrétními záměry a koridory v dalších částech
koncepce a jsou v dokumentaci SEA podrobně posouzeny.
Severní polovina území osy je součástí CHKO Lužické hory. Tuto skutečnost by bylo vhodné
v kritériích pro rozhodování v území zohlednit. Je zdůrazněn rozvoj v řídce osídlených obcích
při zohlednění dostupnosti veřejné infrastruktury a limitů využití území. V kontextu dalších
ustanovení ZÚR lze akceptovat.
Je pravděpodobné, že požadavek na prostorové zajištění podmínek pro zvyšování počtu obyvatel
může mít negativní vliv na zvyšování záboru ZPF, popř. i další vlivy na přírodní prostředí apod.
Zvyšování počtu obyvatel za situace, kdy velikost populace celkově spíše klesá, může působit
v jiných částech problémy s vylidňováním jiných území. Umísťování nových ploch bydlení ve vazbě
na dobrou dopravní dostupnost (zejména veřejné dopravy) je žádoucí. Přiměřený rozsah
rozvojových ploch, např. ploch bydlení je upraven jinými zásadami ZÚR, kde je požadováno
zdůvodnění demografickými předpoklady. Rovněž umístění zástavby je upraveno řadou kritérií
(návaznost na zastavěná území, respektování dochované struktury krajiny a sídel apod.).
Přiměřenost navrhovaného rozvoje v rámci Libereckého kraje souvisí i s tím, že řada dalších
rozvojových os byla zrušena. Lze akceptovat.
Z7

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit v území
CHKO Jizerské hory.

SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Vymezení:
Nově jsou zařazeny Bílý Potok, Lázně Libverda, Hejnice - centrum osídlení a Raspenava - centrum osídlení.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory,

b)

zohledňování odůvodněných požadavků v únosných kapacitách na využívání potenciálu území pro šetrné formy
příměstské rekreace:
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci rozvojové oblasti OB7 Liberec,
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,

c)

minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území aktivitami cestovního ruchu
umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména ve stabilizované struktuře středisek
cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách a při upřednostňování ekonomických výhod celoročního
provozu v souladu se zájmy ochrany hodnot území,

d)

zohlednění dominantního až zásadního vlivu jednodenní návštěvnosti v některých částech oblasti a z toho
plynoucích vysokých požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury:
přiměřeným zlepšením dopravní dostupnosti území a propojením středisek cestovního ruchu, včetně
dopravních vazeb přeshraničních,
přiměřeným rozvojem technické infrastruktury,
soustřeďováním vyšší vybavenosti v souvislostech zajištění potřeb cestovního ruchu zejména
v přilehlých významných centrech osídlení v sousední rozvojové oblasti OB7 Liberec a sousední
specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,

e)

koordinovaný rozvoj dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu území a údržbě krajiny,
výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí a ve smyslu zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci
trvalého obyvatelstva,

Úkoly pro územní plánování:
b)

c)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu při upřednostňování aktivit
celoročního využití:
preferovat kvalitativní rozvoj služeb cestovnímu ruchu před zvyšováním kvantity. Zamezit expanzi
nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících přírodní hodnoty území,
podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda.
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
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d)

f)

-

stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a ochranou
dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní zástavby, prostorové souvislosti
s případnou novou zástavbou),

-

vytvářet územní podmínky pro ochranu a využití industriálních a technických památek,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky
a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat společenský, ekonomický a environmentální
potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně oblasti:
-

zlepšovat dopravní dostupnost základen a středisek cestovního ruchu, jejich účelné provázanosti
a vazby na obslužná a nástupní centra s vyšší vybaveností (funkční kooperace obcí a přilehlých center
rozvojové oblasti Liberec a přilehlých center specifické oblasti Frýdlantsko),

-

preferovat ekologické formy dopravy a řešit problematiku dopravy v klidu,

-

vytvářet územní podmínky pro vhodná propojení lyžařských středisek v přiměřené struktuře a kapacitě
lanových dopravních zařízení, sjezdovek a lyžařských běžeckých tratí při zohlednění zónace
odstupňované ochrany přírody a Plánu péče CHKO Jizerské hory, v souladu s cíli územní studie
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory

-

pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet v systému pozic cílových
objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v rámci multifunkčních turistických koridorů,

-

na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Vytvářet územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody a jejich dostatečné kapacity i ve vzdálených
časových horizontech, zejména zdrojů povrchové vody VD Josefův Důl, VD Souš.

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Jsou proto hodnoceny jako
nové, v některých případech se věcná podstata nemění.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory,
což je základním posláním CHKO. Pro umísťování šetrných forem cestovního ruchu je zdůrazněna
únosná kapacita a respektování ochrany hodnot území. V dopravě se doporučuje přiměřené
zlepšení dopravní dostupnosti a propojení středisek cestovního ruchu. V rámci středisek SOB7a
jsou konkrétní návrhy vymezeny jako VPS a jsou součástí platných nebo jsou upravovány
aktualizací č. 1. Potom jsou vyhodnoceny v této zprávě z hlediska vlivu ZÚR na životní prostředí
(koridory mohou obcházet oblast a vést mimo území SOB7a). Lze předpokládat rovněž zkvalitnění
stávající dopravní infrastruktury, rozvoj veřejné dopravy apod.
Soustřeďování vybavenosti v sousední OB7 a SOB4 lze považovat za vhodné snížení zátěže
přímo v rámci CHKO Jizerské hory, rovněž tak podpora významu Lázní Libverda.
Řadou úkolů pro územní plánování je deklarována a posilována ochrana krajiny a krajinného rázu.
Propojení lyžařských areálů je podmíněno souladem s Plánem péče CHKO Jizerské hory.
Přednostní využívání stávajících cest v souladu s Plánem péče CHKO je důležitý a účinný prvek
ochrany přírodního prostředí. Celkově lze souhlasit.
Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody
a krajiny se zájmy šetrného turistického využití a ostatních sociálně ekonomických aktivit v
území KRNAP a jeho ochranného pásma.

SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
Vymezení:
Nově je zařazena Víchová.
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

zachování, ochrana a rozvoj specifických hodnot území,

b)

minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území ekonomickými aktivitami,
dominujícími na úrovni cestovního ruchu, umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména
ve stabilizované struktuře středisek cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách a při upřednostňování
ekonomických výhod celoročního provozu, pokud budou vyloučeny negativní vlivy na ochranu hodnot území

c)

vyváženě diferencované a úměrné využívání přírodního, sociálního a ekonomického (zejména rekreačního)
potenciálu území:
zohledněním dominantního vlivu sezónní návštěvnosti a jednodenní návštěvnosti v době sezónní,
zejména ve střediscích Harrachov a Rokytnice nad Jizerou a z toho plynoucích vysokých nárazových
požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury,
-

-

-

koordinovaným rozvojem dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu území
a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí, v únosných kapacitách
a ve smyslu zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci trvalého obyvatelstva,
přiměřeným rozvojem kapacit a kvality veřejné infrastruktury, zejména zlepšením dopravní dostupnosti
území v provázanosti rozvoje středisek cestovního ruchu, včetně vazeb přeshraničních, zejména
při respektování hodnot území a předmětů ochrany přírody a krajiny
důsledně respektovat pravidla udržitelného rozvoje, zejména stanovená opatření pro ochranu
výjimečných přírodních a krajinných hodnot území republikového a mezinárodního významu,

d)

přípravu územních podmínek pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi, spočívající v citlivém přístupu
k regulaci na tocích, podpoře rozlivu a zadržování vody ve volné krajině a v zabraňování zvyšování povrchového
odtoku,

e)

ochranu vodního režimu v území před jeho nevhodným využíváním (např. nadměrnými a neuváženými nároky
na odběr vody z vodních zdrojů a toků pro zasněžování areálů sjezdového lyžování),

f)

zohlednění zátěží a vlivů souvisejících s polohou specifické oblasti SOB7b Západní Krkonoše v kontaktu
s rozvojovou oblastí republikového významu OB7 Liberec a rozvojovou oblastí Vrchlabí (Královehradecký kraj);
v širších souvislostech zohlednit specifické podmínky sousedního regionu na území Polska:
potenciál a disponibilní kvalita nabízených služeb pro cestovní ruch v konkurenčních areálech,
potenciál, vyplývající z poptávky na zajištění příměstské rekreace a sportovního vyžití (vlivy nárazové
jednodenní návštěvnosti).

Úkoly pro územní plánování:
a)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení, vždy s ohledem na ochranu
hodnot území,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a ochranou
dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní zástavby, prostorové souvislosti
s případnou novou zástavbou),
respektovat, chránit a vhodně využívat industriální a technické památky v území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury.

b)

Připravovat územní podmínky pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva a zajištění údržby krajiny, rozvoj
dalších odvětví, využívajících přiměřeně potenciál území a respektujících požadavky ochrany hodnot území,
dominující v ochraně přírody:
stabilizovat, zakládat a rozvíjet pouze taková odvětví a aktivity, které budou diferencovaně a harmonicky
v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, ekonomický i přírodní potenciál území
a zvláštnosti jeho různých částí,
územní podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zkvalitnění veřejné infrastruktury (zejména kapacity
vyšší občanské vybavenosti nejen v oblasti cestovního ruchu) rozvíjet prostřednictvím funkční dělby
a kooperace sousedních obcí a center osídlení, přednostně v centrech osídlení Harrachov, Jablonec nad
Jizerou a Rokytnice nad Jizerou.

c)

V mezích zajištění udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu území regulovat záměry zvyšující zatížení
území cestovním ruchem, novými sportovně rekreačními a ubytovacími kapacitami, zamezit expanzi
nevhodných forem cestovního ruchu a využívání území s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních
hodnot:
vyloučit vymezování nových areálů pro sjezdové lyžování,
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-

-

d)

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a dopravních a funkčních vazeb obcí
zejména středisek cestovního ruchu:
návrhy dopravních řešení pro zlepšení dopravní dostupnosti území a bezpečné prostupnosti silničních
tras, včetně vazeb přeshraničních, podmiňovat minimalizací negativních environmentálních dopadů
na prostředí,
-

e)

záměry rozvoje sjezdového lyžování směrovat do ploch existujících areálů, případné nároky
na vymezování nových ploch v kontextu ploch existujících zvažovat s ohledem na ochranu hodnot
území,
upřednostňovat kvalitativní rozvoj středisek cestovního ruchu před pouhým zvyšováním kvantity,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj infrastruktury šetrných forem cestovního ruchu, pokud to není
v rozporu se zájmy ochrany hodnot území,
upřednostňováním záměrů multifunkčního využití sportovně rekreačních areálů a využívání jejich
potenciálu v prodloužených sezónách, nejlépe celoročně s ohledem na ochranu hodnot území, snižovat
nároky na nové rozvojové plochy.

preferovat rozvoj ekologických forem dopravy,

-

ve veřejné dopravě podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území,

-

dopravu „v klidu“ řešit vhodným umisťováním odstavných ploch na hlavních komunikacích, zejména
ve střediscích cestovního ruchu v souvislostech a kapacitách odpovídajících přípustnému rozvoji
sportovně rekreačních aktivit a vyšších obslužných funkcí,

-

zkvalitňovat napojení železniční dopravou do středisek Harrachov a Rokytnice nad Jizerou a řešit jejich
vzájemné propojení,

-

hledat řešení přímých nástupů do lyžařských areálů z hlavních silničních tras a přípustným propojením
těchto areálů lyžařskými trasami odlehčovat dopravní zátěže obcí,

-

vhodně propojovat lyžařská střediska doplněním či úpravou tras lanových dopravních zařízení,
sjezdovek a cest pro lyžaře při zohlednění předmětů ochrany KRNAP a jeho ochranného pásma
a zónace těchto území,

-

pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet v souladu s ochranou
hodnot území v systému pozic cílových objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v rámci
multifunkčních turistických koridorů „Nová Hřebenovka“ a „Jizera“,

-

na území KRNAP přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Připravovat územní podmínky pro zlepšení technické infrastruktury, preferovat „zelené technologie“
(např. vytváření autonomních energetických systémů pro zajištění místní spotřeby energie založených na bázi
obnovitelných zdrojů) vždy v souladu s ochranou hodnot území.

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Jsou proto hodnoceny jako
nové, v některých případech se věcná podstata nemění.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území KRNAP, což je základním
posláním národních parků. Možnosti turistického využití jsou specifikovány jako šetrné využití. Je
zdůrazněna potřeba kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktury, což dále rozpracovává koncepce
dopravy v podobě vymezení konkrétních koridorů, které jsou podrobně vyhodnoceny z hlediska
vlivu na životní prostředí. Sociální a ekonomické aktivity jsou podmiňovány zachováním přírodních
a krajinných hodnot území. Rozvoj lyžařských areálů, ale i letní a zimní cykloturistiky, je možný při
zohlednění předmětů ochrany KRNAP, jeho ochranného pásma a zonace těchto území.
Z hlediska udržitelného rozvoje je vhodný rozvoj obnovitelných zdrojů pro místní spotřebu energie.
Limitem v tomto případě může být zejména ochrana krajinného rázu, jehož ochrana je blíže
specifikovaná např. v Plánu péče KRNAP. Celkově lze na úrovni ZÚR souhlasit.
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Z9

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů - odstraňování starých ekologických zátěží a nové využití
území bývalého VVP Ralsko.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

odstraňování starých ekologických zátěží z ukončených provozů bývalého vojenského prostoru VVP Ralsko,
těžby a zpracování uranu a stavebních surovin, opuštěných areálů velkokapacitní živočišné výroby,

b)

ochranu nerostných surovin (zejména ložiska palivoenergetických surovin republikového významu),
podzemních zdrojů pitné vody (CHOPAV Severočeská křída),
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c)

posílení socioekonomického rozvoje území koordinovaným využíváním jeho potenciálu pro vytváření nových
pracovních příležitostí:
ekologických forem lesnictví, zemědělství,
rozvoj průmyslové výroby a služeb při přednostním novém využití původních areálů (brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu,
ekonomickému rozvoji přiměřené navýšení kvalitní obytné kapacity území pro stabilizaci obyvatelstva,

d)

předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména
umisťováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí
a nevyhovující strukturou veřejného vybavení,

e)

nezbytnost zlepšování dostupnosti všech částí území a posilování jeho vazeb na hlavní centra osídlení,
zejména na metropoli kraje – Liberec,

f)

ochranu přírodních a krajinných hodnot území, zejména EVL, ptačí oblasti, údolních niv toku Ploučnice s jejími
přítoky a kulturních dominant (např. hrad Ralsko).

Vyhodnocení vlivu: Jedním z problémů řešených problémů oblasti je odstraňování starých zátěží
po těžbě a zpracování uranu. Je zmíněno využití opuštěných areálů, rozvoj cestovního ruchu,
dopravních spojení apod., ale současně ochrana přírodních hodnot území. Podmínky a kritéria lze
považovat za vyvážené.
Úkoly pro územní plánování:
c)

Využitím existujících kapacit a návrhem nových rozvojových ploch vytvářet územní podmínky pro revitalizaci
území a povzbuzení socioekonomického rozvoje území a stabilizace jeho obyvatelstva:
koordinovaným využíváním existujících kapacit (včetně brownfields) a návrhem nových rozvojových
ploch pro výrobu a služby občanského vybavení posilovat rozvoj ekonomických aktivit pro vytváření
nových pracovních příležitostí,
rozvíjet ekologické formy lesnictví, zemědělství, využívající potenciál území, například vymezováním
vhodných ploch pro tyto aktivity,
územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s upřednostněním forem
šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch);
obnovit rekreační funkce původních letovisek Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře,
připravovat územní podmínky pro rozvoj vhodných forem cestovního ruchu, využívajících atraktivní,
ale dosud málo známý potenciál území,
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení - rekreace zvyšovat
kapacitu a kvalitu obytné základny území v upřednostnění stabilizujících forem bydlení individuálního
(rodinné domy).

Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je rozpracován v dílčí body. Na úrovni ZÚR se
nejeví jako problematické z hlediska vlivu na životní prostředí. Jihozápadní část obce Ralsko je
součástí CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, což je třeba v rozvoji oblasti rovněž zohlednit. Celkově
lze souhlasit.
d)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je rozpracován v dílčí body, ve kterých jsou
uvedeny zejména zásady ochrany urbanistických hodnot a krajinného rázu. Je akceptován
požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria hodnocení vlivů na životní prostředí, které by mělo
vycházet ze zátěže od všech potenciálních uživatelů území. Lze doporučit.
e)

Připravovat územní podmínky pro zajištění dopravní dostupnosti území a dopravních a funkčních vazeb obcí:
zlepšovat dopravní propojení se správním centrem kraje Libercem a jeho hlavní rozvojovou oblastí OB7
Liberec,
zlepšovat dopravní dostupnost jednotlivých sídel v obci Ralsko,
územně podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území veřejnou dopravou, zejména
ve vazbě na Liberec.
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Vyhodnocení vlivu: Úkol je převzat z platných ZÚR, je přejmenován a rozpracován v dílčí body.
Dopravní napojení na Liberec je řešeno v rámci kapitoly o dopravní infrastruktuře, jsou vymezeny
konkrétní koridory, které jsou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. Při zlepšování
dopravní dostupnosti sídel v rámci správního území Ralsko je třeba respektovat lokality soustavy
NATURA 2000.
f)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy pro denní dojíždění, zejména mezi centry osídlení Mimoň Zákupy - Česká Lípa. Rozvíjet a upřesňovat systém turistických a cyklistických tras, zejména v rámci
multifunkčního turistického koridoru Ploučnice, podél vodních toků a v jejich funkčních nivách využívat potenciál
stávajících cest, nové trasy zde vymezovat jen výjimečně.

Vyhodnocení vlivu: S rozvojem cyklodopravy lze obecně souhlasit. Rizikem mohou být rozsáhlé
a necitlivé zásahy do přírodního prostředí i mimo zvláště chráněná území, např. při vymezování
nových cest v nivách řek a potoků, kdy může docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků.
Vodoteče a nivy jsou na rozdíl od turistických tras určené přírodními procesy a nelze je na rozdíl
od turistických tras přesunout a vymezit jinde a jinak. Hrozí zde významné kumulativní
a synergické vlivy při zásazích do břehových a nivních biotopů, zánik klidových nerušených úseků
v nivách řek a potoků apod. Nivní a břehové ekosystémy podél vodotečí jsou totiž, podobně jako
turistické koridory, liniového charakteru. Dochází tak k ovlivnění velké části těchto přírodních
prvků. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické poměry, takže podél velkého
množství vodotečí komunikace nebo cesty již vedou. Úkol f) řeší minimalizaci vlivu rozvoje
cyklistických tras.
SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Z10

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z11

Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území
koordinovat se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)
rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména
rekreačního potenciálu oblasti,
b)
koordinovaný rozvoj socioekonomických aktivit:
rozvoj výroby a služeb, zejména při přednostním novém využití původních areálů (brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj rekreace a cestovního
ruchu, zejména ve vztahu polohy města Frýdlant jako nástupního místa do Jizerských hor a kumulace
významných historických památek (např. hrad a zámek Frýdlant), technických památek a industriální
architektury,
zohlednění problematiky odloučených lokalit v příhraničních okrajových částech oblasti,
předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména
umisťováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí
a nevyhovující strukturou veřejného vybavení,

Vyhodnocení vlivu: Jižní okraj SOB4 zasahuje do CHKO Jizerské hory (části Dětřichova, Frýdlantu
a Nového Města pod Smrkem). Část území SOB4 byla přeřazena do SOB7a Jizerské hory,
což některé rozvojové plány SOB4 prostorově omezuje. Na části území Nového Města
pod Smrkem a Krásného Lesa a na nepatrné části Dolní Řasnice zasahuje přírodní park Peklo.
S navrženým rozvojem v oblasti Frýdlantska lze na úrovni ZÚR souhlasit.
V navržených formulacích je zdůrazněna trvalá udržitelnost rozvoje a minimalizování vlivu
na životní prostředí. Jedná se např. o přednostní využívání brownfields a tím minimalizování
záboru půdy.
c)

zlepšení dopravní dostupnosti území z vnitrozemí ČR, přeshraničních dopravních vazeb a vzájemných vazeb
ve struktuře osídlení oblasti,

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno konkrétními dopravními koridory, které jsou podrobně posouzeny
z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
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d)

omezení ohrožení území povodněmi a negativními vlivy, souvisejícími s těžbou uhlí v sousedním Polsku,

Vyhodnocení vlivu: Protipovodňová opatření řeší samostatná zásada AZÚR, kde je provedeno
i podrobné posouzení vlivu.
e)

posilování vazeb mezi centry osídlení Frýdlant a Liberec a jejich spádovými regiony.

Vyhodnocení vlivu: Je řešeno konkrétními dopravními koridory, které jsou podrobně posouzeny
z hlediska vlivu na životní prostředí v příslušných kapitolách.
Úkoly pro územní plánování:
b)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
-

-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní prostředí.

c)

Územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s upřednostněním forem šetrných
k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch):
zohlednění polohy města Frýdlant jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu; v tomto smyslu
vytvářet územní předpoklady pro umisťování vyšších služeb cestovního ruchu využitelné všemi uživateli
celé oblasti,
rozvíjet další vhodné formy cestovního ruchu, využívající atraktivní potenciál území, opírající se zejména
o využití kumulace významných historických památek na území města Frýdlant (zejména hrad a zámek
Frýdlant) i v přilehlých obcích s řadou památek technických i památek industriální a lidové architektury.
vytvářet územní podmínky pro rozvoj přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu mezi městem Frýdlant
a obcemi v Polsku (např. ve směrech Frýdlant – Bogatynia, Frýdlant – Leśna, Frýdlant – Zawidow,
Frýdlant - Świeradów-Zdrój).

d)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit, zejména v centrech osídlení Frýdlant a Nové
Město pod Smrkem pro zajištění pracovních příležitostí:
posilovat obslužné funkce Frýdlantu, jako přirozeného spádového centra osídlení celé oblasti,
pro zajištění požadavků na stabilizaci nebo restrukturalizaci stávajících a umístění nových ekonomických
aktivit využívat vhodné stávající i rozvojové plochy zajištěné odpovídající dopravní a technickou
infrastrukturou,
navrhovat nové využití bývalých průmyslových a zemědělských areálů (brownfields),
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení - rekreace zvyšovat
kvalitu obytné základny území v upřednostnění stabilizujících forem bydlení individuálního (rodinné
domy);

e)

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména:
zlepšit dostupnost centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR vč. přeshraničních vazeb na Polsko (koridor
silnice I/13, koridor konvenční železniční dopravy ŽD8),
zlepšovat dostupnost Frýdlantu ze všech obcí oblasti, rozvíjet dopravní vazby na centra osídlení uvnitř
oblasti, zejména v koridorech silnic II. a III. tříd,
posílit využívání celostátních a regionálních železničních tratí optimalizací umístění železničních
zastávek a jejich provázanosti s ostatními druhy dopravy,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec – Frýdlant při
současném respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve volné krajině
realizovat jen výjimečně),
rozvíjet síť turistických, cyklistických lyžařských běžeckých tras v kontextu propojení místních atraktivit na území CHKO Jizerské hory a podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť
stávajících cest.

Vyhodnocení vlivu: Většina úkolů vychází z podmínek a kritérií výše, kde je provedeno i hodnocení
vlivu na životní prostředí. Je akceptován požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria
hodnocení vlivů na životní prostředí, které by mělo vycházet ze zátěže od všech potenciálních
uživatelů území. Lze souhlasit.
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Nově je specifikován úkol rozvíjet síť turistických cest s tím, že na území CHKO je třeba
přednostně využívat síť stávajících cest. Obecně platí, že preferovat síť stávajících cest je třeba
i mimo CHKO. Vliv je podrobně vyhodnocen v příslušné kapitole o vymezení multifunkčních
koridorů. Dle stanoviska MŽP je do SOB4 zásady Z10, Z11 do úkolů pro územní plánování bod e)
poslední odrážka doplněno: „na území CHKO Jizerské hory a podél vodotečí a v jejich funkčních
nivách přednostně využívat síť stávajících cest“. Je tak posílena ochrana potenciálně ovlivněného
přírodního prostředí v důsledku rozvoje turistiky.
V úkolech pro územní plánování je doplněn dle stanoviska MŽP text odrážky e) bod 4. s mírnou
formulační úpravou, která zmírňuje naléhavost výroku (místo „zcela výjimečně“ jen „výjimečně“).
Smysl požadavku se podstatně nemění.
SOB5 Specifická oblast Český ráj - jih
Z14

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český ráj jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací zatížení
území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem rekreace
před kvantitou.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
a)

koordinaci zájmů ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj) se zájmy na využívání území pro rekreaci a
cestovní ruch – diferencované, úměrné a vyvážené využívání přírodního, lidského, ekonomického potenciálu
oblasti:
ochrana významných přírodních a kulturních hodnot území,
regulovaný rozvoj ekonomických aktivit (zejména cestovního ruchu) v souladu s podmínkami CHKO
Český ráj,
stabilizace obyvatelstva pro údržbu krajiny,

b)

zohlednění vlivů na území oblasti na rozhraní tří krajů:
snadná dostupnost atraktivní oblasti z významných center osídlení po D10, I/35 (Praha, Mladá Boleslav,
Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Jičín) a z toho plynoucí dominantní až zásadní vliv jednodenní
návštěvnosti a vysoké požadavky na veřejnou infrastrukturu,
vymezení Geoparku Český ráj.

Úkoly pro územní plánování:
b)

Zajistit ochranu významných hodnot území návrhem jejich optimálního využívání. Věnovat zvláštní péči
dochovaným souborům lidové architektury.

c)

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře:
-

d)

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní
přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před
nevratnými urbanizačními zásahy,

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je
toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné
infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní prostředí.

Zlepšovat dopravní vazby na obslužné a nástupní centrum Turnov s vyšší vybaveností. Vytvářet územní
podmínky pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a řešit problematiku dopravy v klidu.

Vyhodnocení vlivu: Kritéria, podmínky a úkoly jsou v některých případech pouze přeformulovány.
Nově je kladem důraz na ochranu životního prostředí a minimalizaci vlivů navržených
hospodářských aktivit. Určitou nejistotou z hlediska konkrétních zásahů do přírodního prostředí je
vymezení Geoparku Český ráj. S ohledem na to, že se jedná spíše o marketingový produkt
bez konkrétních závazných prvků, které by mohly mít vliv na životní prostředí, nejsou další
ochranné podmínky do textu AZÚR navrhovány a předpokládá se, že případná realizace geoparku
musí být v souladu s Plánem péče CHKO.
Je akceptován požadavek stanoviska MŽP na doplnění kritéria hodnocení vlivů na životní
prostředí, které by mělo vycházet ze zátěže od všech potenciálních uživatelů území.
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Z29

Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu před
povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů
umožňující zvýšení ochrany před povodněmi prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti
krajiny, formy protipovodňových opatření technického charakteru musí respektovat principy
minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů.

Území celého Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Zohlednit zvláště chráněná území a lokality EVL při návrhu protipovodňových opatření, opatření technického charakteru
v těchto územích neumisťovat do relativně nedotčených říčních a potočních údolí s přírodně anebo krajinářsky a
esteticky cennými partiemi.
Respektovat limity ochrany přírody a krajiny.
a)
Upřednostňovat opatření na ochranu před povodněmi, která budou přírodě blízká s minimálním vlivem na
přírodní prostředí a dobrý hydromorfologický stav vodotečí. Respektovat přírodní hodnoty území, opatření na
ochranu před povodněmi technického charakteru pokud možno neumísťovat v přírodě blízkých částech zvláště
chráněných území a evropsky významných lokalit a v dalších relativně nedotčených říčních a potočních údolích
s přírodně anebo krajinářsky a esteticky cennými partiemi. Zachovat celistvost vodních ekosystémů, vyloučit
zásahy měnící charakter úseků s dochovaným přírodním korytem.
b)
Konkrétní opatření posuzovat z hlediska efektu (účelnosti) a nákladů vůči možným škodám, ohrožení osob
a majetku, prokázat veřejný zájem při významnějším ovlivnění přírodního prostředí navrženými opatřeními na
ochranu území před povodněmi.
c)
Při územně plánovací činnosti zohlednit oblasti s významným povodňovým rizikem a zastavěná území
nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi mimo tyto oblasti, využívat výstupů z map
povodňového ohrožení a povodňového rizika a dalších podkladů pro stanovení využití území.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Bránit Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat
a ve zdůvodněných případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných
objektů, přehodnotit urbanistické záměry v těchto územích.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
b)
Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především formou revitalizací toků a
mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem vhodných krajinných a technických úprav
území zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat
revitalizaci nevhodně upravených toků jako součást protipovodňové ochrany.
b)
Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem
revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před
povodněmi, návrhem vhodných krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového
odtoku vod (zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.
c)
V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků
ve volné krajině.
d)
Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová opatření na tocích ve
zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter
úseků s dochovaným přírodním korytem.
e)
f)
d)

e)
f)
g)

Prioritně řešit protipovodňovou ochranu zejména v nejkritičtějších částech inundací vodních toků: Ploučnice,
Svitávky, Smědé, Lužické Nisy, Jizery.
Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve vzájemných
návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci.
Vytvářet územní podmínky pro adekvátní ochranu zastavěných území a významných provozů před povodněmi.
V rámci technických opatření vedoucích ke zvyšování ochrany sídel před povodněmi vymezovat a chránit
plochy vhodné pro vybudování suchých vodních nádrží - poldrů.
Vymezovat plochy a koridory pro stavby a opatření ochrany území před povodněmi, jejichž lokalizace vyplyne
z plánů dílčích povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a dalších dokumentů.
Nenavrhovat taková opatření, která by mohla podstatně zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci a zhoršit
migrační prostupnost vodních toků.
Prioritně řešit ochranu území před povodněmi pro oblasti s významnými povodňovými riziky na vodních tocích:
Ploučnice, Panenský potok, Svitavka, Šporka, Lužická Nisa, Smědá, Jizera, Jizerka, Kamenice, Mohelka,
Oleška. Koordinovat opatření ochrany území před povodněmi v širších souvislostech.
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Vyhodnocení vlivu: K ovlivnění může docházet přímou disturbancí při realizaci opatření, úpravou
koryta toku a nivy, opevňováním koryta a břehů, prohlubováním, napřimováním. Jedná se
o opatření, která mohou znamenat přímé i nepřímé zásahy v tocích a v jejich nivách a současně se
zajištěním protipovodňové ochrany mohou působit zásadní změny ekologických podmínek
s významnými negativními vlivy na říční a nivní ekosystémy. Velkým rizikem je změna
hydrologického režimu. Kritéria, opatření a úkoly posuzované zásady jsou zaměřené na vytvoření
rámce následných řešení tak, aby byla realizována přírodě blízká opatření a nedocházelo jinými
aktivitami ke zvyšování účinku povodní.
Tato kritéria a úkoly by nově měly být dodržovány plošně, s důrazem nejen na zvláště chráněná
území a lokality soustavy NATURA 2000, ale i na všechny přírodě blízké úseky vodotečí. Kritéria
a úkoly jsou navrženy vyváženě tak, aby současně s protipovodňovou ochranou byly chráněny
zájmy ochrany přírody a krajiny.
Určitou nejistotu přináší úkol e), který požaduje vymezovat plochy a koridory pro stavby z Plánu
dílčích povodí a dalších dokumentů. Záměry, které by eventuálně byly uvedeny v Plánu dílčích
povodí nebo dalších dokumentech musí splňovat výše uvedená další kritéria a podmínky uvedené
k této zásadě, tím by měla být zajištěna ochrana potenciálně dotčeného životního prostředí. Plány
dílčích povodí jsou rovněž posuzovány v procesu SEA (posuzování vlivu koncepcí na životní
prostředí).
Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Vymezení:
Potenciálně vhodná území LK pro rozvoj obnovitelných zdrojů energií, viz schéma AZÚR.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Při využívání potenciálu biomasy respektovat pravidla:
odpovědně posuzovat vymezování ploch pro pěstování biomasy a energetických rostlin v souladu s ochranou
přírody a krajiny (viz. kap. E. Koncepce ochrany přírodních hodnot - krajina),
při pěstování energetických plodin nepřipustit degradaci zemědělské půdy.
b)
Využití vodní energie (nad rámec stávající situace) považovat z důvodu ochrany přírody a možností vodních
toků za velmi omezené, přičemž nepřipouštět umisťování malých vodních elektráren do evropsky významných
lokalit..
c)

Při umisťování vysokých větrných elektráren (VVE) tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35m zohlednit:
požadavky na ochranu krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot území,
migrační trasy živočichů, významné tahové cesty ptáků a výskyt netopýrů,
dopravní a technickou infrastrukturu,
vlivy na veřejné zdraví, umisťovat VVE mimo sídla (obydlená území) a v dostatečném odstupu od nich,
relativní vyvážení třech pilířů udržitelného rozvoje území tzn. dopady jejich výstavby na hodnoty území
posuzovat v kontextu ekonomických přínosů a vlivů stavby na místní komunity dotčených obcí.
Při umisťování VVE zohlednit území nevhodná, spíše nevhodná a podmíněně vhodná pro umisťování VVE
zobrazená ve schéma „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných elektráren“,
vymezená zejména na základě ochrany krajiny, přírodních a kulturních hodnot:
do území nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry jen zcela výjimečně, zvláště
odůvodněné, s řešením přizpůsobeným zvýšené ochraně přírodních a kulturních hodnot území
a akceptovatelným obcemi dotčenými vizuálním kontaktem s VVE, Libereckým krajem,
do území spíše nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry ojediněle, dostatečně
odůvodněné, s řešením přizpůsobeným ochraně přírodních a kulturních hodnot území a akceptovatelným
obcemi dotčenými vizuálním kontaktem,
v územích podmíněně vhodných pro umisťování VVE dále primárně prověřovat a připouštět tyto záměry
v souladu s udržitelným rozvojem území.

Vyhodnocení vlivu: Na úrovni ZÚR – potenciálně (ne)vhodných ploch pro umístění VVE - není
možné konkrétně hodnotit vliv vysokých větrných elektráren na životní prostředí a veřejné zdraví.
Lze obecně vymezit hlavní potenciální vlivy, které jsou při projektování VVE nejvýznamnější.
Jedná se zejména o ovlivnění krajinného rázu vysokou, zdaleka viditelnou stavbou. Dochází
zejména k ovlivnění krajinné scény, měřítka a vztahů v krajině. Míra vlivů závisí na hodnotách
krajinného rázu konkrétního území, které souvisí se znaky krajinného rázu přírodní, kulturní
a historické charakteristiky. Podstatný je dosah ovlivnění související s výškou VVE, počtem VVE,
umístěním a morfologickými poměry v území, včetně charakteru vegetace.
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Dalším vlivem, který je třeba téměř vždy řešit při výstavbě VVE, je vliv na avifaunu. K ovlivnění
může docházet přímým zásahem do hnízdního biotopu, ovlivnění hnízdního biotopu hlukem
a zejména vlivem kolizí s točícím se rotorem VVE. Míra vlivu je závislá na tom, jaké druhy mohou
být ovlivněny a v jakém počtu. Nezbytným podkladem pro zhodnocení vlivu na avifaunu je
dlouhodobý (alespoň) roční průzkum konkrétní lokality, který kromě hnízdních a pobytových vazeb
sleduje migraci v průběhu roku.
Limitem při umísťování VVE bývá i vliv hluku na venkovní chráněné prostory staveb. Pohybem
rotoru vzniká hluk, který se vzdáleností klesá. Pro splnění hlukového limitu bývá třeba zachovat
odstup alespoň cca 500 m. Vliv je třeba specifikovat výpočetním modelem, protože hlukovou
situaci ovlivňuje řada faktorů, zejména akustický výkon konkrétního typu VVE, počet VVE
v dosahu, morfologické poměry apod.
Další vlivy VVE bývají méně časté nebo významné. Lze je hodnotit na úrovni konkrétního
územního vymezení.
AZÚR navrhuje rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování VVE, metodika a kritéria jsou
podrobně popsána v Odůvodnění AZÚR. Vychází se ze souvisejících koncepčních dokumentů,
prací hodnotících a posuzujících krajinný ráz na území kraje, popř. dílčích oblastí, z Metodického
návodu k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany
přírody a krajiny (Věstník MŽP, 2009) atd. Rozdělení území kraje z hlediska potenciálního využití
pro umístění VVE zohledňuje velké množství limitů využití území a hodnot životního prostředí.
Kritéria pro ne/možnost umístění VVE jsou nastavena tak, že výše uvedené vlivy dosti podstatně
omezují, resp. významnou část území principiálně chrání. Vymezení území kraje dle vhodnosti
umísťování větrných elektráren a stanovení zásady upravující kritéria, podmínky a úkoly
při umísťování VVE představují dobrý nástroj pro minimalizaci vlivu VVE na životní prostředí
veřejné zdraví a vytváří vhodné předpoklady pro rozvoj tohoto zdroje energie tak, aby bylo možné
vyloučit významné negativní ovlivnění.
S ohledem na to lze se stanovením kritérií, podmínek a úkolů pro umísťování VVE souhlasit.
d)

Při využívání potenciálu sluneční energie respektovat pravidla:
zohlednit obecné požadavky na ochranu krajinného rázu, zemědělského půdního fondu, přírodních
ekosystémů, biodiverzity a zájmy památkové péče.

Vyhodnocení vlivu: Rozvoj solárních elektráren může mít podstatný vliv i na přírodní hodnoty
a biodiverzitu. V souvislosti s rozvojem solárních elektráren okolo roku 2010 jsou známé příklady
významného ovlivnění přírodního prostředí, např. na území bývalých vojenských cvičišť, která byla
evidována jako ostatní plochy, přestože se fakticky jednalo o kulturní stepi s řadou významných
chráněných druhů. S kritériem lze souhlasit.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Vytvářet územní podmínky pro využití potenciálu biomasy.
b)
Podporovat rozvoj využití geotermální energie.
c)
Využívat výrobu energií ze spalovny odpadů v Liberci.
c)
Vytvářet územní podmínky pro využití energií ze spalovny odpadů v Liberci.
d)
Výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren odpovědně posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny,
životnímu prostředí a krajinnému rázu,
d)

Vytvářet územní podmínky pro umisťování větrných a fotovoltaických elektráren s ohledem na konkrétní
urbanistické, územně technické a klimatické podmínky. V případě zájmu konkrétních investorů v územních
plánech prověřovat a zpřesňovat území potenciálně vhodná pro umisťování VVE (viz schéma).

Vyhodnocení vlivu: Změny jsou formální, bez vlivu na životní prostředí.
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Z35

Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené
na maximálním třídění a recyklaci odpadů a umožňující racionální využití stávajících
kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny Liberec.

Vyhodnocení vlivu: Dochází ke změně požadované úrovně 0 % pro omezení skládkování
spalitelných odpadů na „minimální úroveň“. Formulační změnou se ustupuje od jednoznačně
definovaného ambiciózního cíle a existuje riziko širší interpretace. Na druhou stranu se získává
tímto prostor na efektivnější využití prostředků (regulace nadměrných přepravních vzdáleností),
ale i pro ochranu dalších složek životního prostředí, které jsou dopravou ovlivňovány (hluk a emise
z dopravy). S úpravou lze souhlasit, bylo by vhodné ovšem v praxi případy nedodržování úkolu
evidovat a odůvodnit, popř. specifikovat „minimální úroveň“.
Z37

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.

Vyhodnocení vlivu: K faktickým změnám prakticky nedochází, mění se pořadí textů. S tím lze
souhlasit. Vhodné by bylo podmínit ještě výjimečné umísťování uvedených technických prvků
potřebou zajistit (zachovat) funkčnost ÚSES, popř. výběrem řešení s nejmenším vlivem.
Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.

Vyhodnocení vlivu: Je doplněn úkol pro územní plánování : „Při vymezování koridorů a ploch
dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování zastavěných území, minimalizovat fragmentaci
krajiny a zajišťovat její průchodnost pro člověka i pro volně žijící organismy“ Jde o potřebný
a pozitivní prvek pro zajištění migrační prostupnosti území.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany vod.
Vyhodnocení vlivu: Zásada je doplněna o zdůraznění respektování zájmů ochrany vod při těžbě.
Zpřesnění zásady je pro ochranu vod pozitivní.
Z48

Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště
minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
c)
Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél vodních
toků, nepovolovat nevhodné morfologické úpravy,
c)
Vytvářet dostatečné územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zejména povrchových zdrojů
VD Josefův Důl, VD Souš.

Vyhodnocení vlivu: Původně definovaný úkol pro územní plánování je dostatečně definován
v zásadě Z29 (protipovodňová ochrana území) kam spíše patří.
Zdůraznění územní ochrany VD Josefův Důl a VD Souš je pozitivní pro ochranu vod.
Z49

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje,
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní
podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu, kongresové
a poznávací turistiky na území kraje.

Vyhodnocení vlivu: Nově je zpřesněna ochrana kulturního dědictví zdůrazněním potřeby vhodného
prostorového uspořádání území. Tento prvek historického kulturního dědictví je ohrožen zejména
živelným rozvojem zastavěného území a zánikem historicky daných struktur nezastavěné krajiny,
ale i sídelních struktur a jejich krajinného rámce. Jedná se o aktuální rozšířený problém. Doplnění
úkolu pro územní plánování je významné a pozitivní.
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Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.
Vyhodnocení vlivu: Zásada zajišťující propojení mezi vybranými centry může být realizována
rozvojem dopravní infrastruktury, což je řešeno vymezením konkrétních koridorů v režimu veřejně
prospěšných staveb.

Konkrétní koridory jsou posouzeny v předcházející části této kapitoly dokumentace SEA. V případě
FK 16 je navrhován koridor pro komunikaci D24A. Zkrácení doby přepravy pro FK 17 mají
zajišťovat dopravní koridory D08B, D09D a železniční koridor ŽD8_D27. Zlepšení propojení FK18
řeší pro silniční dopravu část koridoru S5_D01C v kombinaci s D18E. Nová dopravní propojení
center FK 19 přímo navrhována nejsou, zlepšení dopravního silničního spojení v rámci FK 20 je
řešeno koridory D05B/1, D05B/2.
Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru.

soudržnosti

Vyhodnocení vlivu:
Městský prostor
Do městského prostoru jsou nově zařazeny Lučany nad Nisou a Harrachov. Tato skutečnost může
vytvářet předpoklady pro zvyšování tlaku rozšiřování zastavitelného území. Oproti venkovskému
prostoru není v městském prostoru takový důraz kladen na péči o krajinu, což s ohledem
na umístění uvedených sídel v národním parku, resp. v CHKO (z části) méně vystihuje potřeby
tohoto území. V městském prostoru je např. uváděn aktivní rozvoj center osídlení. Na druhou
stranu i pro městský prostor jsou kritéria a podmínky pro rozhodování, který by měly ochranu
deklarovaných hodnot území zajistit. Zásadu lze akceptovat.
Doplněné úkoly pro územní plánování zdůrazňují potřebu zachování ekonomické různorodosti
a posílení atraktivity městských prostorů, což může znamenat aktivity, které mohou zvyšovat zátěž
pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Nicméně pro zajištění standardů životního prostředí existuje
dostatečný komplex legislativních nástrojů. V AZÚR jsou posilovány i úkoly, které mají řešit
aktuální problémy rozvoje a současně ochrany životního prostředí, jako je omezení srůstání sídel
a přednostní využívání opuštěných zastavěných ploch před záborem ZPF. Je zdůrazněna
i ochrana přírodního prostředí.
Venkovský prostor
Vhodné je zdůraznění potřeby ochrany ZPF, a požadavek na ochranu ekologických funkcí krajiny,
stability krajiny včetně ÚSES a její druhové rozmanitosti.
Nové úkoly pro územní plánování posilují zejména sociální a ekonomický pilíř venkova. Požadavek
na efektivní dopravní propojení s městskými prostory je řešen konkrétně vymezením koridorů
dopravních staveb, které jsou v příslušné části posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí.
Ochrana přírodních hodnot jako jedna z priorit venkovského prostředí je uvedena v několika
bodech.
Z55

Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje,
podporovat v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky
významné rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových oblastí
a rozvojových os.
Vyhodnocení vlivu: Je zdůrazněna potřeba prostorově odděleného rozvoje ploch bydlení a ploch
pro ekonomické aktivity. Jedná se o vhodné doplnění, jehož dodržování bude mít pozitivní vliv
na minimalizaci problémů a vlivů na veřejné zdraví.

Je zdůrazněna potřeba intenzivnějšího a efektivnějšího využívání již zastavěných území
před expanzí do volné krajiny. Velmi důležitý úkol, který reaguje na jeden z nejvýznamnějších
problémů ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Jsou uvedena kritéria pro plánování rozsahu rozvojových ploch sídel. Velmi vhodné doplnění, které
opět reaguje na současný problém při navrhování územních plánů, kdy plošné požadavky
na rozvoj mohou i násobně zvětšovat prostor zastavěného území a nezohledňují například
demografické trendy apod.
248

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.

Vyhodnocení vlivu: Je doplněna konkrétní specifikace prvků zájmu ochrany přírody, kulturních
a historických hodnot, jejichž existenci je třeba při rozvoji cestovního ruchu respektovat, což je
pro ochranu uvedených prvků, ale i omezení střetů různých zájmů žádoucí.
Zdůraznění potřeby vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v SOB3
a SOB4 posiluje zejména ekonomický pilíř oblasti. Lze souhlasit. Rizika pro ovlivnění životního
prostředí by měla být zajištěna výše uvedeným kritériem této zásady, dalšími zásadami ZÚR
a legislativou. Definování zásady hodnotíme jako vyvážené.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.
Vyhodnocení vlivu: Je doplněn úkol pro územní plánování, kterým je vytvářet územní podmínky
pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního ruchu mezi obcemi i přes hranice
(např. propojení lyžařských sjezdařských areálů, singletrack aj.) v souladu s požadavky na ochranu
přírody a krajiny, zejména ve zvláště chráněných územích. Problematická může být např. velmi
rychle pokračující fragmentace souvislého lesa (např. Krkonoš nebo Jizerských hor) novými
záměry a aktivitami, které kromě místního přerušení lesního kontinua přinášejí do území nové
zdroje vyrušování s násobně vyšším dosahem vlivu než má samotné odlesnění. Nejvíce ohroženy
jsou tímto druhy, které mají velké nároky na minimální rozlohu biotopu (např. velké šelmy).
U těchto druhů, jejichž početnost je na jednotku plochy malá, je pro dlouhodobou prosperitu
dokonce nezbytná průchodnost území v měřítku výrazně přesahujícím území kraje i státu.
Fragmentací klidových lesních oblastí dochází k poklesu početnosti i dalších citlivějších druhů.
Při posuzování vlivů konkrétních záměrů na úrovni územních plánů nebo na úrovni projektů je
třeba pozornost zaměřit mj. na ochranu souvislé lesní krajiny jako takové, zdůraznit je třeba
zásadní omezení další fragmentace a vyrušování.
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
Multifunkční turistické koridory jsou více ideovými směry propojení turistických oblastí, podoblastí
a středisek cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy než přesně vymezenými koridory
dopravní infrastruktury, ve kterých mají být vyhledávány konkrétní trasy cyklostezek a cyklotras,
pěších a lyžařských stezek. Jednotlivé trasy bezmotorové dopravy jsou často od sebe značně
vzdáleny a nelze je graficky zahrnout do jednoho koridoru a není účelné vymezovat koridory šířky
několika kilometrů. Podstatná část tras vede po stávajících komunikacích a stezkách.
K úpravám dochází u těchto MTK:
Kód

Název MTK

D40A

Koridor Lužická Nisa, Hrádek n.N. - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.

D42

Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické
a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.

D42A

Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.

D73

Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Akceptovat stávající rozsah a režim letních i zimních turistických cest a cyklotras zejména ve zvláště
chráněných územích.
b)
Na území KRNAP v rámci koridoru Nová hřebenovka nerozšiřovat síť cyklotras.
c)
Na území CHKO Jizerské hory v rámci koridoru Nová hřebenovka nerozšiřovat síť cyklotras a lyžařských
běžeckých tras do EVL Bukovec a I. zóny CHKO Jizerské hory.
d)
Při umisťování nových tras respektovat hodnoty území.
e)
Při rozvoji využívání vodních toků pro vodáctví v rámci MTK respektovat předměty ochrany EVL Jizery a
Kamenice, Horní Ploučnice, Dolní Ploučnice.
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f)

Související rozvojové aktivity cestovního ruchu umisťovat zejména mimo významně turisticky zatížená území.

Vyhodnocení vlivu: Multifunkční turistické koridory představují ideové směry, které se svým
charakterem blíží spíše rozvojovým osám. Proto vyhodnocení vlivu na životní prostředí na úrovni
ZÚR není provedeno jednotlivě, ale je zaměřeno celkově na možná rizika a posuzuje obecně
kritéria a podmínky pro uplatňování zásady.
Navržená kritéria pro rozhodování posilují zajištění ochrany přírody zejména ve zvláště
chráněných územích. Rizikem mohou být rozsáhlé a necitlivé zásahy do přírodního prostředí
i mimo zvláště chráněná území, např. při vymezování nových cest v nivách řek a potoků, kde může
docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků. Vodoteče a nivy jsou určené přírodními podmínkami
a procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit jinde. Hrozí zde významné
kumulativní a synergické vlivy, jako je plošných zánik klidových nerušených úseků v nivách řek
a potoků, protože nivní ekosystémy jsou podobně jako turistické koridory liniového charakteru
(tedy plošně omezeného rozsahu). Hrozí i přímé poškozování zachovalého přírodního prostředí.
Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické poměry, takže podél velkého
množství řek komunikace nebo cesty již vedou. Další prohlubování tohoto trendu je třeba
minimalizovat a hledat jiná řešení. K tomu by mělo přispět kritérium d), které umísťování nových
tras obecně upravuje. Kritérium e) zdůrazňuje ochranu EVL a kritérium f) usměrňuje zásadu Z60a
tak, aby byl snížen kumulativní vliv na prostředí.
Do úkolů doplněn požadavek ještě více chránící nivy vodních toků:
a)
Zejména s ohledem na geomorfologické, přírodní a technické podmínky území vyhledat
konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských a vodních tras, na území se zvláštní
ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti a nové cesty
pro turisticky využívané trasy v nivách vodních toků vymezovat jen ve zvláště
odůvodněných případech. V případě potřeby a v odůvodněných případech vymezovat potřebné
prvky multifunkčních turistických koridorů jako veřejně prospěšné stavby.
Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin.
Zásady Z64, Z65 a Z66 se ruší a stanovuje se nová zásada Z64a je nahrazující.
Důvodem provedených změn v AZÚR LK č.1 byl nový oficiální překlad Úmluvy o krajině, který se
následně odrazil v novelizaci vyhlášky č.500/2006 Sb., která mimo jiné stanoví požadavky
na obsah ZÚR a jsou zde i nově formulovány sledované jevy týkající se krajiny vč. jejich
názvosloví. V současném pojetí krajin je ve smyslu nového překladu Úmluvy o krajině opět
preferován laický pohled a vnímání jedinečné (individuální) krajiny a jejích typických prvků (přírodní
a antropogenní bodové či liniové dominanty, řeky, uspořádání sídel, využívání krajiny, významné
památky, významné prostorové předěly, převažující druh pozemků, dopravní a technická
infrastruktura v krajině apod.) jejími „uživateli“.
Bylo přehodnoceno v ZÚR LK vymezené členění krajiny dle jednotlivých typů na v AZÚR navržené
členění na jednotlivé krajinné celky a krajiny a byly stanoveny cílové kvality jednotlivých krajin
a územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny.
V návrhu krajin uvádí AZÚR mj. územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit
krajiny. Posouzení vlivů dílčích bodů navrhovaných podmínek na životní prostředí je poměrně
obtížné, protože územní podmínky nejsou příliš konkrétní (ani být nemohou). Zároveň ale obecné
vymezení podmínek může zahrnovat některé činnosti v místech, kde by mohlo dojít k negativnímu
vlivu na životní prostředí. Využití i ochranu hodnot území upravují celé ZÚR v mnoha zásadách.
Proto nelze Z64a posuzovat z hlediska možného vlivu samostatně. V rámci posouzení vlivu AZÚR
v následujícím textu uvádíme výběrově některé potenciálně problematické, popř. nevyvážené části
této zásady. S ohledem na zmiňovanou komplexnost a potřebu návaznosti na dalších zásady ZÚR
nejsou z těchto potenciálních rizik vyvozovány v této fázi závěry pro úpravy do návrhu stanoviska,
ale může tento text sloužit jako podklad pro odbornou i veřejnou diskusi k AZÚR.
V následujícím přehledu jsou komentovány některé konkrétní krajiny s územními podmínkami,
u nichž je potenciálně možné negativní ovlivnění životního prostředí.
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3-9 Albrechtické sedlo
Z části krajina zasahuje na území CHKO Jizerské hory.
Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny:
další rozvoj vysokých větrných elektráren na pohledově významných místech podmínit
pořízením územní studie, která prověří jejich vliv na okolní krajinnou scénu.
Územní podmínka je částečně nadbytečná, řeší zásada Z31. Cenných a pohledově exponovaných
míst je v dalších typech krajin více a výstavbu větrných elektráren v nich neupravuje speciální
podmínka u krajinných typů.
KC 04 - ZÁPADNÍ KRKONOŠE
Velká část KC 04 je součástí Krkonošského národního parku, EVL Krkonoše a PO Krkonoše.
V rámci dílčích krajin 04-3 Rokytnicko a Pasecko, 04-4 Jablonecko a Vysocko, 04-6 Beneckovsko
je jednou z podmínek pro činnosti vedoucí k zachování cílových kvalit krajiny: „v prostorech
vymezených v územně plánovacích dokumentacích regulovaně rozvíjet rekreační využívání krajiny
při zohlednění předmětů ochrany KRNAP a jeho ochranného pásma a zonace těchto území“.
V rámci krajinného celku Západní Krkonoše se uvádí v bodě b) „Zachovat a rozvíjet přírodní,
kulturní, architektonické i urbanistické hodnoty, preferovat ochranářské a krajinářské aspekty,
chránit území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.“
Dále byl bod a) a b) kritérií změněn, přibyly další podmínky ještě více chránící přírodní hodnoty dle
DOSS,
např. kritéria:
c)
Omezovat zábory půdního fondu, zvyšovat kvalitu všech funkčních složek.
d)
Důsledně chránit prvky nelesní zeleně, podporovat prostorové členění volné krajiny alejemi,
remízy a doprovodnou zelení.
e)
Chránit typické stavby lidové architektury jako doklady historického vývoje osídlení krajiny
včetně drobných památek v krajině.
f)
Chránit podhorské louky před druhovými změnami a změnami způsobů jejich využívání,
udržovat je před nežádoucími sukcesními jevy.
Tato deklarace omezuje a usměrňuje potenciální rozvoj rekreačně sportovních aktivit. Dle zákona
o ochraně přírody a krajiny musí být veškeré využití národního parku podřízeno zachování
a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovaný
při jeho vyhlášení. V tomto srovnání je deklarace u KC 04 významově srovnatelná.
KC 07– JEŠTĚDSKÝ HŘBET
KC 07 se z velké části územně překrývá s přírodním parkem Ještěd. KC 07 je vymezen
na zalesněném Ještědském hřebenu s nepatrnými přesahy na louky a drobná sídla na úpatí.
Přírodní park se táhne v délce 20 km od Jitravy až po Hodkovice n.M. Zcela převažujícím
biotopem je les. Nejvyšším vrcholem je Ještěd, který je společně s vysílačem krajinnou
dominantou republikového významu. Souvisle zalesněný hřeben je znakem zásadního významu
přírodní charakteristiky krajinného rázu. Ještěd a východní svahy Ještědského hřebene představují
pohledovou dominantu pro velkou část krajského města Liberec, které na svahy Ještědu
bezprostředně navazuje. Ještěd vytváří blízký pohledový horizont pro desítky tisíc obyvatel.
Zásadní pohledovou dominantou je Ještěd a Ještědský hřeben i pro část Jablonce a pro některá
další menší sídla v okolí. Podobné je to ze západní strany Ještědu s tím rozdílem, že osídlení má
podstatně nižší hustotu.
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Na Ještědu je v současné době provozován intenzivní lyžařský areál. Délka sjezdových tratí je
8,77 km, přepravu zajišťuje 1 kabinová lanovka, 2 čtyřsedačkové lanovky, 1 dvousedačková
a 5 vleků. 80 % sjezdových tratí je zasněžováno. Večerní provoz končí v 21 h (www.skijested.cz).
Současný lyžařský areál na Ještědu není z větší části součástí přírodního parku, protože jeho
charakter a způsob využití není v souladu s posláním přírodního parku zaměřeného
mj. na ochranu souvislého lesa na Ještědském hřebeni. Vyloučení lyžařského areálu z přírodního
parku lze také interpretovat jako způsob koexistence obou protichůdných zájmů v krajině
a jednoznačné vymezení funkcí. Na jedné straně je vymezeno a prostorově ohraničeno území,
které slouží i pro intenzivní sportovní činnosti a kde byla pravidla pro ochrany lesa mírnější.
Na druhé straně vymezením přírodního parku v okolí je jednoznačně deklarována jiná cílová
kvalita území než je intenzivní ski areál.
Cílem krajinného celku 07 je (zjednodušeně) zajistit ochranu krajinného rázu Ještědského
hřebene, a zároveň rozvíjet tamtéž rekreační a sportovní aktivity. K cílové kvalitě krajiny se
v krajině 07-1 Ještěd – Vápenný např. uvádí: „Krajina s tolerovatelnou intenzivní rekreační zátěží
s moderním a vybaveným sportovním areálem, zejména využívaným pro zimní sjezdové lyžování
(s lanovkami, lyžařskými vleky, sjezdovými tratěmi, skokanskými můstky), v zázemí centra osídlení
nadregionálního významu Liberec.“ Územní podmínka krajiny 7-1 uvádí: „v prostorech
vymezených územně plánovací dokumentací obcí regulovaně rozvíjet rekreační využívání těchto
prostorů“. Další územní podmínka odlesňování přímo předpokládá: „v případě navrhovaných změn
s nutným odlesněním včas navrhnout a zajistit realizaci eliminačních opatření (nebezpečí narušení
stability rozvolněním porostů), při obnově lesů uvážlivě umísťovat obnovné prvky v pohledových
horizontech“.
Uvedené cíle a podmínky jsou ve značném rozporu s posláním přírodního parku Ještěd i v rozporu
se zachováním příznivého stavu zásadní přírodní a kulturní dominanty Liberecka. Přírodní parky
jsou totiž ze zákona zřizovány za účelem ochrany krajinného rázu. Zásahy do krajinného rázu
mohou být (dle zákona) prováděny pouze s ohledem např. na zachování významných krajinných
prvků (např. lesa), kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajinně. Krajinný
celek 07 Ještědský hřeben zahrnuje, na rozdíl od přírodního parku, i hlavní část lyžařského areálu
vymezeného mimo přírodní park a tím slučuje dvě v zásadě neslučitelná a prostorově oddělená
využití krajiny.
Stírá se tak hranice a podstatný funkční rozdíl mezi prostorově výrazně převažující částí s přísnou
ochranou krajinného rázu a lesa v PřP a mezi nepoměrně menším územím s lyžařským areálem.
Pro celou krajinu v přírodním parku Ještěd, kde jedním z klíčových prvků ochrany jsou rozsáhlé
lesy, by cílovým stavem byla „krajina s tolerovatelnou intenzivní rekreační zátěží vyžadující kácení
a fragmentaci těchto lesů a působící narušení krajinného rázu“.
Dosažení obou cílů zároveň v krajinném celku 07 – Ještědský hřbet (příznivý stav KR a rozšiřování
intenzivního sportovně-rekreačního areálu) není reálně splnitelné, protože nové potenciální
sjezdovky, lanovky, vodní nádrže apod., by mj. vyžadovaly poměrně velký rozsah kácení lesa
(v řádech desítek hektarů). Aktuálně se rozšiřování lyžařského areálu připravuje na úrovni změn
územního plánu Liberce a část již i na projektové úrovni (oznámení záměru). Územní podmínky
KC 07 a definovaná cílová kvalita krajiny tak budou mít v dohledné době reálné naplnění, nejedná
se tedy o obecné proklamace bez konkrétních navazujících záměrů. Plánují se další technicistní
prvky (průseky pro lanovky a pro sjezdovky) rozrušující souvislý les na Ještědském hřebenu, které
krajinnou dominantu naruší. Lze předpokládat, že kumulativní vliv se současným lyžařským
areálem bude zásadní. Dalším rozšiřováním areálů může vzniknout prostor lesa o šířce až 1,5 km,
který bude protkán sítí sjezdovek. Celý prostor je celý velmi dobře viditelný z rozsáhlého území
města včetně centra. Další fragmentací a kácením lesa pravděpodobně dojde k podstatnému
narušení znaku zásadního významu přírodní charakteristiky krajinného rázu, k narušení vztahů
v krajině (budování prvků technické infrastruktury), k narušení pohledového horizontu apod.
Na úrovni posuzování ZÚR lze konstatovat, že pravděpodobnou podmínkou pro zachování
relativně příznivého stavu Ještědského hřebene s vrcholem Ještědu (jako krajinnou dominantou
republikového významu) je dále podstatně nefragmentovat lesní porosty. To může v podstatě
znamenat nebudovat nové lyžařské tratě (a další související technické prvky a stavby) v Přírodním
parku Ještěd.
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Narušení krajinného rázu může být dále zesilováno v případě realizace některých potenciálně
souvisejících prvků, např. nádrže na zasněžování, osvětlení sjezdovek. V důsledku světelného
smogu nelze dokonce vyloučit ani narušení faktoru pohody části obyvatel Liberce. Osvětlení
sjezdovek na Ještědu by s největší pravděpodobností zásadně ovlivnilo noční scenérii Ještědu
viditelnou z rozsáhlého území (vliv na krajinný ráz). Vysílač na Ještědu je za tmy osvícen a jeho
silueta vyniká na velkou vzdálenost.
Intenzivní rekreační zátěž ve formě podstatného rozšiřování současného lyžařského areálu může
narušit krajinný ráz v KC 07 i v případě umístění mimo přírodní park, do prostoru stávajícího
lyžařského areálu. I zde je žádoucí další rozšiřování intenzivních rekreačních a sportovních aktivit
minimalizovat s ohledem na funkčnost lesa jako VKP a zachování příznivého stavu KR nebo
alespoň nezhoršování stávajícího stavu. Projev odlesnění v krajině mohou zesilovat případné
související terénní úpravy. Může se změnit zřetelně morfologie území.
Plošné odvodňování sjezdovek může podstatně urychlovat povrchový odtok a přispívat
k odvodňování krajiny, což se jeví jako stále větší problém.
Narušení rozsáhlého souvislého lesního hřebene by mělo negativní vliv na fragmentaci lesa –
významného krajinného prvku - jako biotopu některých živočichů s velkými prostorovými nároky
a citlivých k vyrušování.
08-1 Kozákov
SZ část krajiny je součástí CHKO Český ráj. Je deklarována ochrana krajinného rázu a významné
krajinné dominanty Kozákova, respektovat přírodní a další hodnoty území, a zároveň je
deklarováno rozvíjení rekreačního a sportovního využívání krajiny. Na úrovni ZÚR je možné
konstatovat, že Kozákov je dominantou krajského významu, hřeben s vrcholem je viditelnou
dominantou z rozsáhlého prostoru jihozápadně i severovýchodně od hřebene. Rekreační využívání
krajiny může zahrnovat velkou škálu využití od těch způsobů, které budou mít minimální nebo malý
vliv až k těm, které budou mít vliv významný negativní. Například větší rozsah odlesňování
(přibližně v řádech desítek ha) může mít významný negativní vliv na krajinný ráz, ale i přírodní
prostředí (biotu). Je třeba počítat s tím, že ochrana přírody a krajiny může být na dalších úrovních
přípravy pro některé typy záměrů podstatným limitem.
09-1 Turnov – Pěnčín
09-2 Turnovské údolí Jizery
Jako potenciálně problematická z hlediska možnosti ovlivnění přírodního prostředí se jeví
podmínka: „Posilovat význam vodního toku Jizery, vytvářet územní podmínky pro zajištění
prostupnosti podél toku pro rekreační využití (cyklostezka), chránit a zakládat doprovodnou zeleň.“
a „zachovat charakter nivy Jizery, zajistit prostupnost podél toku – pěší a cyklostezka, zejména
využívat stávající cestní síť, při využití toku Jizery pro rekreační vodáctví respektovat předměty
ochrany EVL Průlom Jizery u Rakous.“ Rizikem mohou být necitlivé zásahy do přírodního prostředí
podél potoků a řek, které je na tomto specifickém biotopu závislé. Vodoteče a nivy jsou určené
přírodními podmínkami a procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit
jinde. Hrozí zde významné kumulativní a synergické vlivy, jako je plošný zánik klidových úseků
v nivách řek a potoků, protože nivní ekosystémy jsou podobně jako turistické koridory liniového
charakteru (tedy plošně omezeného rozsahu). Hrozí i přímé poškozování (polo)přírodního
prostředí a vyrušování za provozu. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické
poměry, takže i Jizera je již v současnosti z velké části ovlivněna komunikacemi a cestami.
Neovlivněných úseků je již poměrně málo. Další prohlubování tohoto trendu je třeba minimalizovat,
využívat stávající cesty a hledat jiná řešení (trasování). Nové cesty v nivách budovat zcela
výjimečně maximálně v krátkých úsecích.
V krajinném celku 09 je navrhováno: „Koordinovat rozvoj cestovního ruchu a rekreace, vytvářet
územní podmínky pro regulované rekreační využívání vymezených prostorů, intenzitu rekreačního
a sportovního využívání přizpůsobit ochraně přírodních a kulturních hodnot území.“
V krajině 09-2 Turnovské údolí Jizery je další územní podmínkou „regulovaně rozvíjet rekreační
využívání krajiny“. Krajina 09-2 je téměř celá součástí CHKO Český ráj, kde je rekreační využití
přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO. Z MZCHÚ se vyskytuje PR Na hranicích,
PR Bučiny u Rakous a PR Klokočské skály.
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Na větší části krajiny 09-2 je vymezena EVL Průlom Jizery u Rakous. Ochranu přírody a krajiny
upravuje podmínka: „Zachovat přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty, hlavní
charakteristiky význačné krajiny výrazných svahů a skalnatých hřbetů a unikátní krajiny skalních
měst, do území neumísťovat prvky, které mohu narušit charakteristické vztahy, měřítko, funkci
specifických míst a pohledové směry.“ Ochrana přírody a krajiny je tak u krajiny 9-2 formulačně
srovnatelná s úpravou v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Protože se jedná z velké části
o území CHKO a další typy chráněných území, ochrana přírody může být na dalších úrovních
přípravy pro některé typy záměrů podstatným limitem.
09-8 Údolí Jizery – Modřišice
Jedná se spíše o kulturní krajinu pod Turnovem. Potenciál ovlivnit přírodní prostředí by mohla mít
územní podmínka „rozvíjet rekreační využívání krajiny, zajistit prostupnost podél toku Jizery
(cyklostezka), v její nivě přednostně využívat stávající cestní síť, nové cesty budovat jen ve zvláště
odůvodněných případech“. Budování nových komunikací, cest, cyklostezek podél vodotečí
narušuje funkci Jizery jako VKP. Vodoteče a nivy jsou prostorově vymezené přírodními
podmínkami a procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit jinde. Hrozí
kumulativní a synergické vlivy, jako je plošný zánik klidových nerušených úseků. Cesty
a komunikace historicky využívají příznivé morfologické poměry, takže i Jizera je z velké části
ovlivněna komunikacemi a cestami. Hrozí i přímé poškozování (polo)přírodního prostředí. Další
prohlubování tohoto trendu je třeba minimalizovat a hledat jiná řešení.
11-2 Sloupsko a Cvikovsko
Severní okraj krajiny je součástí CHKO Lužické hory, součástí je i část EVL Svitavka, zasahuje
sem i část EVL Klíč. V krajině se nachází i památkové zóny Sloup v Čechách a Velenice. Podporu
přiměřené rekreace řeší podmínka pro zachování nebo dosažení cílové kvality krajiny: „regulovaně
rozvíjet rekreační využívání krajiny“. Ochrana přírody a kulturních hodnot je zajištěna podmínkou:
“Respektovat přírodní a kulturní hodnoty, vytvářet územní podmínky pro přiměřené využívání
zemědělského půdního fondu, zejména s orientací na živočišnou výrobu a údržbu krajiny.“
Ochrana přírodních hodnot na úrovni ZÚR odpovídá zákonem daným požadavkům (např. v CHKO
apod.).
12-1 Lužické hory východ
Součástí je CHKO Lužické hory, EVL Svitavka, EVL Suchý vrch – Naděje, EVL Jezevčí vrch, část
EVL Lužickohorské bučiny. Územní podmínka: „regulovaně rozvíjet rekreační využívání krajiny“ je
vyvažována deklarací u KC-12 „… respektovat přírodní a kulturní hodnoty, … „ Ochrana přírodního
prostředí je tedy deklarována. Dle zákona je rekreační využití na území CHKO přípustné, pokud
nepoškozuje přírodní hodnoty oblasti. Podmínka v KC 12 je odpovídající. Jedná se z velké části
o území CHKO, takže ochrana přírody může být na dalších úrovních přípravy podstatným limitem.
13-3 Hradčany
Součástí této krajiny je EVL Horní Ploučnice. Negativní vliv na životní (přírodní) prostředí může
potenciálně mít územní podmínka „kultivovat a doplňovat strukturu zástavby původních malých
sídel Ploužnice a Hvězdov, vytvářet podmínky zejména pro trvalé bydlení“. Tato krajina zasahuje
do bezprostřední blízkosti Ploužnického potoka a jeho nivy, které jsou přírodovědně významnou
lokalitou (bez speciální ochrany). Vyskytují se mokřadní olšiny, jasano-olšové lužní lesy, mokřadní
vrbiny atd. V KC 13 zajišťuje ochranu přírodního prostředí podmínka „Změny využití území cílit
na obnovu osídlení krajiny, při zachování jejích existujících přírodních a krajinných hodnot,
přednostně využívat množství stávajících opuštěných areálů a staveb.“
Územní podmínky jsou vyvážené, ochranu konkrétních prvků přírodního prostředí lze zajistit
na úrovni ÚP, popř. projektové úrovni.
KC 15 – DOKESKO
15-1 Zahrádecko – Dokesko
Východní část krajiny je součástí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Ronov – Vlhošť, EVL
Zahrádky, EVL Poselský a Mariánský rybník (jako součást krajiny s významným zastoupením
vodních ploch). V krajině se nachází i krajinná památková zóna Zahrádecko a část památkové
zóny Kravaře.
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Z rozvojových aktivit je uvedeno: „koordinovat rozvoj cestovního ruchu, regulovaně rozvíjet
rekreační využívání vymezených prostorů, využívat kapacitu příměstských lesů pro rekreační
aktivity“. Pro celý KC 15 - Dokesko se zároveň uvádí „Zachovat charakter harmonické krajiny,
dochované přírodní, kulturní a krajinné hodnoty chránit před nadměrným rekreačním zatížením.
Zachovat charakter krajin lesních, lesozemědělských i „rybničných“, zejména pak význačné krajiny
kuželů a kup a unikátních krajin izolovaných kuželů a skalních měst. Dle zákona je rekreační
využití na území CHKO přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty oblasti. Podmínka v KC 15
– Dokesko je odpovídající. Případné vlivy na přírodní hodnoty území budou závislé na typu a
rozsahu rekreačních aktivit. Jedná se z velké části o území CHKO a další typy chráněných území,
takže ochrana přírody může být na dalších úrovních přípravy podstatným limitem.
16-1 Vlhošť - Dubová hora
Z velké části součást CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Ronov – Vlhošť, EVL Rovenské skály.
Jednou z podmínek je rozvíjet rekreační potenciál území a zkvalitňovat nabídku pro vhodné
sportovně rekreační aktivity a rozvoj šetrného cestovního ruchu, konkrétně: „rozvíjet rekreační
potenciál území a zkvalitňovat nabídku pro vhodné sportovně rekreační aktivity a rozvoj šetrného
cestovního ruchu“ Tato územní podmínka je kompenzována jinou podmínkou pro celý KC 16 –
Kokořínsko: „Koordinovat rozvoj cestovního ruchu a rekreačního využívání krajin s ohledem
na zájmy ochrany přírody a krajiny (EVL, CHKO, skalní města).“
Ochrana přírodního prostředí je tedy deklarována. Dle zákona je rekreační využití na území CHKO
přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty oblasti. Podmínka v KC 16 – Kokořínsko je
obdobná, ochrana CHKO je přímo vyjmenována. Jedná se z velké části o území CHKO a další
typy chráněných území, takže ochrana přírody může být na dalších úrovních přípravy podstatným
limitem.
16-2 Údolí Liběchovky
Součást CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Kokořínsko. V krajině se nachází i památkové zóny
Zakšín, Bukovec a část Dubá. Jednou z územních podmínek je: „zástavbu do volné krajiny
rozšiřovat omezeně v závislosti na reálné potřebě rozvoje jednotlivých sídel, pokračovat
v rovnoměrném rozvoji zastavitelných ploch, zejména pro bydlení“. Rozšiřování zástavby je
regulováno samotnou podmínkou, nicméně rozsah rozvoje zástavby je vázán na reálnou potřebu
bydlení, jejíž vývoj není znám. Nutno připomenout, že se jedná o území CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj, které se podle zákona využívá odstupňovaně podle zón ochrany tak, aby se udržoval
a zlepšoval její přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce. Limitem
rozvoje zastavitelných ploch by tak mělo být zejména zachování příznivého stavu přírodního
prostředí.
16-3 Supí hora
Součást CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Kokořínsko. V krajině se nachází i památkové zóny
Dražejov, Nedvězí a část Tubož. Jednou z podmínek je: „vytvářet územní podmínky pro rekreační
využívání krajiny“. Tato územní podmínka je kompenzována jinou podmínkou pro celý KC 16 –
Kokořínsko: „Koordinovat rozvoj cestovního ruchu a rekreačního využívání krajin s ohledem
na zájmy ochrany přírody a krajiny (EVL, CHKO, skalní města).“ Ochrana přírodního prostředí je
tedy deklarována. Dle zákona je rekreační využití na území CHKO přípustné, pokud nepoškozuje
přírodní hodnoty oblasti. Podmínka v KC 16 – Kokořínsko je obdobná, ochrana CHKO je přímo
vyjmenována. Jedná se z velké části o území CHKO a další typy chráněných území, takže
ochrana přírody může být na dalších úrovních přípravy podstatným limitem.
Z67
Ochranu krajinného rázu realizovat diferencovaně.
Vyhodnocení vlivu: Původní formulace zásady reagovala na nutnost diferencovaného přístupu
k ochraně krajinného rázu různými intenzitami v rámci vymezených krajinných typů. Tato zásada
se po vyhodnocení její účinnosti a praktické využitelnosti vypouští ze ZÚR, protože je prostředky
a nástroji územního plánování problematicky realizovatelná při stanovení koncepce krajiny
a ochrany jejích hodnot.

255

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Shrnutí přeshraničních vlivů
Na základě posouzení navrhovaných změn AZÚR byly vytipovány konkrétní koridory, které by
s ohledem na územní lokalizaci mohly působit přeshraniční vlivy v Německu a v Polsku. Byly
vyloučeny plochy územních rezerv, které neumožňují konkrétní využití území, ale mají vymezené
území chránit pro případné využití v budoucnu.
Koridory VPS s potenciálním přeshraničním vlivem
Kód

Název

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

ŽD8_D27

úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace
multifunkční turistické koridory

U všech uvedených koridorů, které zasahují k hranicím ČR lze přeshraniční vliv AZÚR
vyloučit. Koridory jsou navrženy již ve stávajících platných ZÚR. Posuzovaná aktualizace přináší
v některých případech pouze změnu označení např. ŽD8_D27, popř. úpravy umístění dílčích
úseků ve vnitrozemí, které nemohou představovat změnu vlivu na životní prostředí.
K hranicím ČR zasahují některé multifunkční turistické koridory. V AZÚR multifunkční turistické
koridory již nejsou veřejně prospěšnými stavbami a nepředstavují konkrétní koridor s konkrétní
šířkou. Jedná se o ideové směry rozvoje turistiky. Z toho vyplývá, že vliv na konkrétní území není
možné konkrétně hodnotit. Platí rovněž, že případný vliv bude převážně místní. V případě,
že nebude existovat v zahraničí návaznost, přeshraniční vliv lze prakticky vyloučit.
Území pro umísťování větrných elektráren
AZÚR rozděluje území pro umísťování vysokých větrných elektráren. Území se člení na území
„podmínečně vhodná“ „spíše nevhodná“ a „nevhodná“. Výrazná většina území LBK (včetně
příhraničního prostoru) je na schématu „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umísťování
vysokých větrných elektráren“, viz AZÚR, vymezena jako území „nevhodná“. K hranicím
s Polskem, v prostoru Hrádku nad Nisou, u Kunratic (u Frýdlantu), v Andělce, v Habarticích, v pásu
Bulovka – Dolní Oldříš a v pásu Dolní Řasnice – Horní Řasnice – Jindřichovice p.S., zasahují
poměrně malá území „spíše nevhodná“ pro umístění VVE a zcela výjimečně území „podmínečně
vhodná“. Některá území jsou již využita nebo částečně využita (Andělka, Dolní Řasnice, Lysý vrch,
Václavice). Na těchto plochách je možné při splnění dalších kritérií viz zásada Z31 vymezovat
(na úrovni územních plánů) využití pro VVE. Přeshraniční vliv nelze v těchto příhraničních
oblastech vyloučit v Polsku a v Německu. Je možné očekávat vliv na ptáky a netopýry
a na krajinný ráz. Míru vlivu na faunu je možné hodnotit až na úrovni konkrétně vymezených ploch,
resp. umístění vlastních VVE. Nezbytným podkladem je celoroční průzkum. Rovněž vliv
na krajinný ráz lze hodnotit pro konkrétní projektové zadání. Kromě projevu VVE v krajinně je
velikost vlivu závislá na vzdálenosti a hodnotách krajinného rázu ovlivňovaného území. Krajinný
prostor v okolí města Bogatynia, na které navazují některé z uváděných potenciálně vhodných
ploch pro umístění VVE, je poměrně výrazně ovlivněn povrchovou těžbou uhlí. Prostor Trojmezí je
na polské i německé straně VVE ovlivněn. VVE jsou tam poměrně běžnou součástí krajiny. Tím,
že nejsou některá malá území předem vylučována pro využití k výstavbě VVE (oproti výrazně
převažujícímu území kraje), nedochází k podstatnému negativnímu vlivu na životní prostředí, ani
toto ovlivnění nepřesahuje hranice ČR. Se zásadou Z31 i navrhovaným schématem lze z hlediska
rizika negativního vlivu na životní prostředí v důsledku teoretické potenciální realizace VVE
souhlasit.
Shrnutí identifikovaných vlivů na životní prostředí
Následující přehled uvádí souhrnně, zjednodušeně a schématicky vyhodnocení vlivů všech
koridorů navrhovaných AZÚR podle potenciálně ovlivněných složek a faktorů životního prostředí
.
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Tabulkový přehled velkosti vlivu AZÚR LK č.1 - zásad s konkrétním územním průmětem na životní prostředí (návrhové koridory)
Koridory / plochy
Kód

Ovzduší

Název

Povrchové Podzemní
vody
vody

ZPF

PUPFL

Fragmentace
krajiny

Ekosystémy,
biota,
Krajinný
ZCHÚ,
ráz
ÚSES, VKP

Přírodní
zdroje a
horniny

Veřejné
zdraví

Hluk

Kulturní
NATURA
a historické
2000
památky

Silniční koridory
D05B/1

D05B/2

D08B

D09D

D11C

D14A

D15C

silnice
I/9,
Manušice –
Dubice

úsek
Česká

(I/13)
Lípa

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

0 až -1

-2

-1 až -2

0

0

0

-1 až -2

-2

0

0

0

0

-1

0

+2

0

0

0

0

0

+2

0

-1

-1

-1

-1

0 až -1

-1

-1 až -2

0

0

0

-1 až -2

-1

silnice I/13 úsek Liberec
(Krásná Studánka) - Mníšek Dětřichov

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

0

0

0

0

0

0 až +1

0

0

0

0

0

0

0

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

silnice I/13, obchvat Frýdlant

+1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1 až -2

0

+1 až +2

+1 až +2

-1 až -2

0

+1

0

0

0

0

-1

-1

+2

0

+1

+1

+1

0

+1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

silnice I/14, úsek Liberec – -1 až +2
Jablonec nad Nisou
0

-1

0 až -1

0 až -1

-1

0 až -1

-1

-1

0

+1

-1 až +2

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0 až +1

0

0

-1 až +2

-1

0 až -1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

0

+1

-1 až +2

-1

0

+1

-1

0 až -1

-1

0

-1

-1 až -2

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

+1

-1

0 až -1

-1

0

-1

+1

-1

0

+1

+1

0

0

+1

-1

0 až -1

-1

0

-1

-1

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

0

0 až +1

0

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

-1

0 až -1

-1

0

-1

-1

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

silnice I/9, úsek Sosnová –
Zahrádky – Jestřebí (I/38)

silnice I/38, obchvat Doksy Obora

silnice I/16, přeložka Horka u
Staré Paky

D16A

silnice II. třídy, úsek Liberec -1 až +1
Osečná

-1

0 až -1

-1

0

0

-1

0 až -1

0

-1 až +1

+1 až -1

-1

0

D18E

silnice II/283, úsek Žernov –
Zelený háj

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

D23A

silnice II/278, obchvat Český
Dub

+1

-1

0 až -1

-1

0

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1 až +1

0

+1

-1

0

-1

-1

0

0

0

0

+1

+1

0

0

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1 až +1

0
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Koridory / plochy
Kód
D24A

D52E

D52F

Ovzduší

Název
silnice II/291, úsek Kunratice –
Frýdlant

silnice
II/268,
obchvat Mimoň

jihozápadní

silnice II/268, spojka Ralsko
Hradčany

Povrchové Podzemní
vody
vody

ZPF

PUPFL

Fragmentace
krajiny

Ekosystémy,
biota,
Krajinný
ZCHÚ,
ráz
ÚSES, VKP

Přírodní
zdroje a
horniny

Veřejné
zdraví

Hluk

Kulturní
NATURA
a historické
2000
památky

0 až +1

-1

0

-1

0

0

0 až -1

0

0

0 až +1

+1

0 až- 1

0

0 až+1

-1

0

-1

0

0

0 až -1

0

0

0

+1

0

0

0 až+1

-1

0

-1

0

0

0 až -1

0

0

0 až +1

+1

0 až- 1

0

+1

-1

-1

-1

0

-1

0 až -1

0 až -1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

0

0

0

-1

0 až -1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

+1

-1

-1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

0

+1 až +2

+1 až +2

-1

0

+1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

-1

+1 až +2

+1 až +2

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

-1

+1 až +2

+1 až +2

-1

-1

silnice II/284, II/286, obchvat
Lomnice nad Popelkou Stružinec
-1 až +1

-1

-1

-1

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

-1 až +1

-1 až +1

-1 až +1

0

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

D64

silnice II/293, obchvat Martinic

-1 až +1

-1

0 až -1

-1

-1

0 až -1

0 až-1

0 až -1

0

+1

-1 až +1

-1

0

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

-1 až +2

-1

0

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

D61

S5_D01C kapacitní silnice S5, úsek
Ohrazenice – Turnov –
Rovensko pod Troskami –
-1 až +2
hranice LK/KHK
S11_D03/1 silnice I/13, úsek Svor- Nový
Bor – Manušice (silnice I/9) –
hranice LK/ÚK

0

0 až +1

0

0

0

0

0 až +1

0

0

0

0

0

0

+1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0

+1

+1

-1

0

S11_D03/2 silnice I/13, úsek Kunratice u
Cvikova
–
Jablonné
v Podještědí

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

-1

0

S11_D03/3 silnice I/13, úsek Rynoltice –
Jablonné v Podještědí (Lvová)

+1

-1

0 až -1

-1

0 až -1

0 až -1

-1

-1

0

+1

+1 až +2

-1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Železniční koridory
D33/2-5

úsek Rynoltice – Mimoň,
optimalizace, elektrizace
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Koridory / plochy
Kód
D33/6

D63

Ovzduší

Název
úsek
Mimoň
modernizace,
elektrizace

–

Zákupy,
přeložky,

Povrchové Podzemní
vody
vody

ZPF

PUPFL

Fragmentace
krajiny

Ekosystémy,
biota,
Krajinný
ZCHÚ,
ráz
ÚSES, VKP

Přírodní
zdroje a
horniny

Veřejné
zdraví

Hluk

Kulturní
NATURA
a historické
2000
památky

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0 až -1

0

0

0

0 až -1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0 až -1

0

0

0

0až -1

-1

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0 až -1

0

-1

0 až -1

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0 až -1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0 až -1

-1

0

0

0

0 až -1

-1

-1

-1

-1

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

-1

-1

-1

-1

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

-1

0

vedení VVN 110 kV – úsek TR
Česká Lípa Dubice – TR Nový
Bor

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

-1

0 až -1

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

-1

0 až -1

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

vedení VVN 110 kV, úsek TR
Liberec východ - TR Liberec
Nové Pavlovice

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

0

0

0

0 až -1

0

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

-1

-1

0

0 až -1

0

-1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0

úseky
na
území
LK,
optimalizace jednokolejné trati

ŽD8_D26/1 úsek hranice SK/LK – Turnov,

optimalizace jednokolejné trati,
místní přeložka, elektrizace

ŽD8_D26/2 úsek

Turnov
optimalizace,
zdvojkolejnění

–
Čtveřín,
elektrizace,

ŽD8_D26D úsek hranice SK/LK - Liberec
modernizace, nové úseky,
elektrizace, zdvojkolejnění
Koridory technické infrastruktury
E7A

E12C

E25_E8E vedení VVN 110 kV – TR Nový
Bor – hranice LK/ÚK (TR
Varnsdorf)
E38A

E39C

vedení VVN 110 kV – úsek
smyčky ze stávajícího vedení
do TR Nové Pavlovice
vedení VVN 110 kV, úsek
odbočení ze stáv. vedení - TR
Liberec Doubí
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Koridory / plochy
Kód
VTL1A
VTL3

Ovzduší

Název

Povrchové Podzemní
vody
vody

ZPF

PUPFL

Fragmentace
krajiny

Ekosystémy,
biota,
Krajinný
ZCHÚ,
ráz
ÚSES, VKP

Přírodní
zdroje a
horniny

Veřejné
zdraví

Hluk

Kulturní
NATURA
a historické
2000
památky

VTL plynovod – Jablonec n.N.
– Smržovka, posílení, přeložky

0

0

0

0

-1

0

-1

0 až -1

0

0

0 až -1

0 až -1

0

VTL plynovod – Zásada –
Smržovka, nový úsek

0

0

0 až -1

0 až -1

-1

0

-1

0 až -1

0

0

0 až -1

0 až -1

0

Transformovna
Doubí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 až -1

0

Plochy
nadmístníh
o významu
E23A

Vysvětlivky:

-

Liberec

-

U záměrů (koridorů), které AZÚR nově navrhuje, je zjišťována a uváděna absolutní velikost vlivu (jeden kód vlivu v poli). U záměrů upravovaných oproti platným ZÚR LK
jsou uvedeny pod sebou v jednom poli 3 kódy vlivu: 1. stav dle platné ZÚR, 2. změna vlivu v důsledku AZÚR, 3. absolutní velikost vlivu uplatněním AZÚR (Úsporný
zápis vlivů odpovídá tabulkám vlivů u jednotlivě posuzovaných koridorů, kde je uspořádání „fází ZÚR“ horizontální – v samostatných sloupcích.
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Závěr
V rámci posuzovaní AZÚR na životní prostředí byl zjištěny tyto vlivy:
-

D05B/2 silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38): AZÚR snižuje
významný negativní vliv koridoru dle platných ZÚR LBK na soustavu NATURA 2000
a přírodní prostředí (biotu) na mírný negativní (-1). Zároveň se nemění mírný
až významný negativní vliv (-1 až -2) na krajinný ráz a kulturní a historické památky.
(Neschválením AZÚR se mírný až významný negativní vliv nezmění.) Byly doplněny
úkoly pro ÚP tak, aby byly vlivy minimalizovány.

Mírný negativní vliv na životní prostředí byl zjištěn u těchto koridorů:
Kód

Název

Zmírňující opatření

D05B/1

silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká
Lípa Dubice

D05B/2

silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky –
Jestřebí (I/38)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) Mníšek - Dětřichov

V úkolech pro územní výrokové části AZÚR plánování
pro koridor D05B/1: „zajistit vyloučení přímých zásahů do
EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky,
minimalizovat zábor navazujících terestrických biotopů
v nivě Šporky a v okolí Stružnického potoka.“
Výroková část AZÚR v zásadě Z17 deklaruje pro koridor
D05B/2 v úkolech pro územní plánování potřebu
„minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko –
Dokesko a PO Českolipsko – Dokeské pískovce a
mokřady“ a dále „křižovatku silnic I/9 a I/15 řešit v co
největším rozsahu západně od současné silnice I/9“. Pro
ochranu kulturních památek se do úkolů pro územní
plánování doplňuje: „minimalizovat až vyloučit přímý
kontakt s kulturními a historickými památkami a jejich
disturbanci, zejména v prostoru Zahrádek.“
Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D11C

silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad
Nisou

V úkolech pro územní výrokové části AZÚR plánování
pro koridor D11C: „Zajistit dostatečnou propustnost
dálkového migračního koridoru č. 884“

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D16A

silnice II. třídy, úsek Liberec - Osečná

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D18E

silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D52E

silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D52F

silnice II/268, spojka Ralsko Hradčany

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad
Popelkou - Stružinec

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D64

silnice II/293, obchvat Martinic

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.
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Kód

Název

Zmírňující opatření

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

S5_D01C

kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice –
Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice
LK/KHK

S11_D03/1

silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor – Manušice
(silnice I/9) – hranice LK/ÚK

S11_D03/2

silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova –
Jablonné v Podještědí

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.
Výroková část AZÚR řeší individuálně vliv vody v zásadě
Z16 v úkolech pro územní plánování: „minimalizovat
negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery.“
Ochranu krajinného rázu a přírody posiluje dílčí kritérium
pro rozhodování o změnách v území pro rozvojovou osu
ROS2: “umisťování zastavitelných ploch ve volné krajině
jen ve výjimečných případech (přípustné pouze ve vazbě
na centra osídlení).“
V zásadě Z16 v úkolech pro územní plánování ke
koridoru S11_D03/1,2,3 je: „minimalizovat negativní vlivy
na ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000, eliminovat
negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy do Černého rybníka a
nivy Vrbového potoka.
Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné
v Podještědí (Lvová)

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D33/2-5

úsek Rynoltice
elektrizace

optimalizace,

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D33/6

úsek Mimoň – Zákupy,
přeložky, elektrizace

modernizace,

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

D63

úseky
na
území
jednokolejné trati

optimalizace

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

ŽD8_D26/1

úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace
jednokolejné
trati,
místní
přeložka,
elektrizace

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín,
elektrizace, zdvojkolejnění

optimalizace,

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

ŽD8_D26D

úsek hranice SK/LK - Liberec modernizace,
nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E7A

vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa
Dubice – TR Nový Bor

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ
- TR Liberec Nové Pavlovice

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E25_E8E

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice
LK/ÚK (TR Varnsdorf)

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E38A

vedení VVN 110 kV – úsek smyčky ze
stávajícího vedení do TR Nové Pavlovice

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E39C

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv.
vedení - TR Liberec Doubí

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka,
posílení, přeložky

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový
úsek

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

E23A

Transformovna - Liberec - Doubí

Obecně platná opatření průřezově v různých zásadách
výrokové části AZÚR.

–

Mimoň,

LK,

Při respektování navrhovaných podmínek lze koridory navržené v rámci AZÚR akceptovat.
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Shrnutí posouzení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí
Krátkodobé vlivy budou u většiny záměru působit v průběhu výstavby. Tyto vlivy není možné
na úrovni ZÚR hodnotit, protože není známa celá řada vstupních parametrů (a to ani přibližně),
které jsou pro vyhodnocení vlivu nezbytné. Jedná se o konkrétní návrh řešení, celkový rozsah,
technologii výstavby, směr a intenzitu obslužné dopravy, rozsah zemních prácí apod. Lze
ale předpokládat, že vlivy budou působit zejména v rámci vymezeného koridoru, budou působit
po omezenou relativně krátkou dobu a jejich intenzitu bude možné regulovat právě pomocí
optimalizace aktuálně neznámých proměnných. Do značné míry se tak tyto vlivy budou překrývat
s vlivy trvalými, byť se v dílčích částech mohou typem vlivu i jeho rozsahem lišit. S ohledem na to
nebyly většinou krátkodobé vlivy výstavby u jednotlivých koridorů komentovány. Ke kumulativnímu
působení vlivů ve fázi výstavby z principu docházet nebude, popř. jsou málo pravděpodobné
a potenciální rizika jsou tedy malá.
Kumulativní a synergický vliv navrhovaných a upravovaných koridorů AZÚR
Kumulativní a synergické vlivy AZÚR byly hodnoceny způsobem odpovídajícím podrobnosti
posuzované koncepce. V případě záborů ZPF a PUPFL byl proveden součet odhadu dílčích
záborů jednotlivých záměrů v navrhovaných koridorech, viz podrobně odůvodnění AZÚR. Změna
povrchového odtoku vychází z odhadu změny velikosti zpevněných ploch a změny součinitele
odtoku na zpevněných a nezpevněných plochách. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů
na přírodní prostředí vychází ze zjištění u jednotlivých záměrů. Je uvažován typ ovlivnění,
zasažený prvek přírodního prostředí, rozsah dílčích ovlivnění a vzdálenost jednotlivých vlivů.
V případě krajinného rázu je možnost kumulativního ovlivnění řešena zohledňováním typu
ovlivnění, dosahu vlivu a lokalizací vlivu jednotlivých záměrů. Kumulativní vlivy na složky životního
prostředí s nejvýznamnějším přímým vlivem na veřejné zdraví (záměrů AZÚR), tj. vlivy na ovzduší
a hlukovou situaci, jsou řešeny odborným odhadem, zejména na základě prostorových souvislostí.
Byla sledována vzájemná poloha jednotlivých záměrů, přičemž bylo sledováno, zda může
docházet ke kumulativnímu a synergickému působení více záměrů. Zároveň bylo sledováno
umístění potenciálně ovlivněných území ve vztahu k záměrům, tj. většinou obydlená území.
Územní rezervy nejsou zahrnuty do hodnocení kumulativních a synergických vlivů.
Půdy
K záboru ZPF a PUPFL dojde realizací dopravních staveb ve vymezených koridorech dopravní
infrastruktury. V Odůvodnění AZÚR je zábor půd pro jednotlivé záměry kvantifikován. Celkově se
předpokládá kumulativní zábor cca 374 ha území, z toho 293 ha ZPF (0,16 % rozlohy ZPF). Zábor
I.+II. třídy ochrany se předpokládá 112 ha, což je 0,20 % rozlohy ZPF I. a II. třídy ochrany. Zábor
PUPFL se předpokládá 23 ha, což je cca 0,016 % rozlohy lesa. Pro zábory půdy (bez rozlišení
kvality) nejsou k dispozici kritéria významného negativního ovlivnění, rozsah vlivu lze tak jen
obtížně hodnotit z hlediska významnosti vlivu a akceptovatelnosti. V rámci definování tříd ochrany
jsou uvedena omezení pro odnímání ze ZPF. Půdy I. a II. třídy ochrany lze odnímat jen výjimečně,
např. pro liniové stavby s převažujícím veřejným zájmem.
Kumulativní vliv na zábor ZPF budou mít i všechny další stavby a činnosti v kraji, které vyplynou
z uplatňování ZÚR, ale v současné době nemají konkrétní územní průmět, a rozsah vlivu tak nelze
na úrovni ZÚR vyhodnotit. Největší rozvoj spojený se zábory půdy lze očekávat v rozvojových
oblastech a podél rozvojových os. Nepřímá ochrana půd se objevuje u zásad plánujících rozvoj
území v různé podobě v rámci úkolů pro územní plánování. Je požadováno přednostně využívat
zastavěné plochy, brownfields. Konkrétní absolutní nebo relativní kritéria přípustného záboru půdy
AZÚR nespecifikuje.

263

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Vody
Vymezené záměry silniční infrastruktury budou znamenat zpevnění povrchu a zvýšení
povrchového odtoku. Oproti platným ZÚR se navrhuje prodloužení silniční infrastruktury
o cca 19 km. V důsledku zvýšení součinitele odtoku na zpevněných plochách silniční infrastruktury
se zvýší (dle orientačního výpočtu) kumulativní vliv na povrchový odtok z území uplatněním AZÚR
o jednotky l/s. Toto navýšení je rozděleno do několika povodí, vliv navrhovaných koridorů bude
velmi malý. Významnější mohou být další plány rozvoje vyplývající z různých zásad ZÚR
(např. vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí), které nejsou na této
úrovni projektově ani územně specifikovány. Zadržování vody na lokalitě je požadováno jako úkol
pro územní plánovaní v rámci řady rozvojových zásad, to by mělo zajistit eliminaci tohoto vlivu.
Vlivy na vody v důsledku terénních úprav při realizaci dopravní a technické infrastruktury nelze
na úrovni ZÚR kvantifikovat.
Kvalitativní ovlivnění lze očekávat zejména v souvislosti se zimní údržbou vozovek (znečištění
chloridy). Vliv nelze specifikovat, protože nejsou známé konkrétní recipienty pro odvádění
dešťových vod z komunikací. S ohledem na ovlivnění různých vodotečí různými záměry lze
vyloučit riziko synergického působení. V důsledku ředění srážkových vod přitékajících do vodotečí
naopak koncentrace chloridů spíše klesají. Problémy mohou nastávat na velmi malých vodotečích,
kdy může být malý rozdíl ve velikosti přítoku z komunikací a průtoku ve vodoteči.
Ke kumulativnímu vlivu přísunu posypových solí by tedy mohlo docházet spíše na středních
a dolních částech toků, kde se ovšem s ohledem na průtoky v recipientu projeví minimálně.
Celkově je vliv na vody hodnocen jako mírný negativní.
Přírodní prostředí
Pro jednotlivé záměry v řešeném území kraje byly specifikovány potenciální zásahy do přírodního
prostředí. AZÚR navrhuje pouze dílčí doplnění technické a dopravní infrastruktury.
K nejvýznamnějšímu ovlivnění může potenciálně docházet u dopravních staveb. Ve sledovaných
případech nebyly zjištěny podstatné vlivy na zvláště chráněná území. Střety s ÚSES představují
především křížení biokoridorů a dopravních staveb, které lze úspěšně minimalizovat vhodným
technickým řešením. K podstatné kumulaci vlivů zde nedochází.
Z významných krajinných prvků bude v menší míře ovlivněn liniovým záborem les (rozsah
kumulativního vlivu je uveden výše). Vliv na toky a údolní nivy lze předpokládat malý,
v jednotlivých případech dochází k příčným křížením, kumulativní nebo synergické ovlivnění bude
malé. Mohou se nasčítávat úseky vodotečí, kde v důsledku křížení bude docházet k lokálním
opevněním. Rozsah by neměl být velký, přesto je třeba přednostně hledat jiné řešení než je lokální
opevňování koryt vodotečí v místech křížení komunikací.
V rámci údolí toků (podél vodotečí) jsou ve větší míře navrhovány pouze optimalizace železničních
tratí, jejichž projektová řešení se musí složitějším morfologickým poměrům přizpůsobit. Ochrana
niv a toků je zdůrazněna zásadou Z29. Navrhované koridory silniční infrastruktury většinou
nezasahují části území s výraznějším přírodním potenciálem. Převažujícím potenciálně dotčeným
biotopem jsou kulturní louky, případně pole. Výskyt zvláště chráněných druhů není na úrovni ZÚR
plošně a podrobně známý, ovšem na základě charakteru biotopů zasahujících do koridorů
a na základě poměrně malého rozsahu doplňovaných koridorů lze významné negativní ovlivnění
považovat za málo pravděpodobné. Negativní vliv na přírodní prostředí bude lokální, nelze ho
vyloučit na několika místech kraje.
Jedním z kritérií pro rozhodování ve vymezených koridorech je minimalizace vlivu na biotu.
Kumulativní negativní vliv na přírodní prostředí a biodiverzitu by neměl být významný negativní.
Na některých místech dochází ke křížení navrhovaných koridorů dopravní infrastruktury
s migračními koridory savců. K tomuto střetu dochází často již v současnosti. Trasy nových
koridorů jsou novým prvkem fragmentace, současnou situaci ovšem v řadě případů mění jen
částečně. U nových staveb je možnost technickými opatřeními vlivy migračních barier snížit.
Konkrétní záměry AZÚR (VPS) nebudou mít podstatný negativní kumulativní vliv na migrační
prostupnost území. Kumulativní vliv nebude významný negativní. Riziko omezení migrační
prostupnosti může být obecně významné zejména v kumulaci více záměrů, resp. v důsledku
celkové urbanizace území. Navrhované dopravní koridory AZÚR nepředstavují významné
negativní ovlivnění migrační prostupnosti území.
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Větším rizikem pro významné omezení prostupnosti krajiny je nekoordinovaný rozvoj zástavby,
která je zejména pro velké savce obtížně překonatelná. Konkrétní zastavitelné plochy a jejich
funkci řeší navazující úroveň územních plánů obcí. AZÚR řeší zajištění migrační prostupnosti
území v zásadě Z42. Jedním z úkolů pro územní plánování na nižších úrovních je respektovat
migrační prostupnost území a zachování klidových míst v krajině, viz kapitola A.11.
Krajinný ráz
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je do značné míry odhad vycházející z charakteru
předpokládaného zásahu a hodnot krajinného rázu. V případě posuzování jednotlivých koridorů byl
vliv komentován v případě potřeby u nových koridorů a v případě upravovaných koridorů pokud
může znamenat změnu velikosti vlivu oproti stávajícímu platnému dokumentu. Takovýmto
příkladem je např. koridor D09D (severní část), který snižuje vliv stávajícího platného řešení
na panorama a krajinný rámec zámku Frýdlant. Většina navrhovaných koridorů dopravní
infrastruktury řeší obchvaty obcí nebo menších měst silnicemi I. a II. třídy. Většinou bude dotčeno
bezlesí v bezprostředním okolí stávajících sídel. Vliv lze předpokládat akceptovatelný. Rozsahem
největší zásah do lesního prostředí CHKO Lužické hory představuje koridor elektrického vedení
E25_E8E. I v tomto případě je vliv hodnocen jako předběžně akceptovatelný, v závislosti
na konkrétním projektovém posuzování je třeba volit způsob provedení. K ovlivnění krajinného
rázu dojde v případě koridoru S5, který prochází v dohledu CHKO Český ráj. Kumulativní
a synergické působení navrhovaných koridorů se nepředpokládá. Jedná se o většinou o záměry
v různých částech kraje, zpravidla s lokálním vlivem na krajinný ráz.
Ovzduší, hluková situace, veřejné zdraví
Veřejné zdraví může být v případě konkrétně územně vymezených změn AZÚR ovlivňováno
zejména dopravními stavbami. Doplňované dopravní stavby jsou většinou drobnějšího charakteru,
jsou to úpravy kratších úseků nebo obchvaty obcí. V řadě případů se jedná o drobná zpřesnění
schválených koridorů na základě podrobnějšího zpracování záměru. Většinou platí, že dojde
k přesunu dopravy z center obcí na jejich okraje, kde je menší koncentrace obyvatel. Většinou jsou
nové trasy navrhovány zcela mimo obytná území. V blízkosti nových tras se v některých případech
nacházejí většinou jednotlivé (hlukově) chráněné objekty. Pokles intenzit dopravy a snížení hluku
v centrálních částech obcí bude závislý na velikosti cílové dopravy konkrétních sídel. Čím menší
bude zůstatková doprava v centrech obcí, tím větší snížení hluku lze očekávat v důsledku
odvedení tranzitní dopravy. Hluk působí v bezprostředním okolí zdroje hluku, v dosahu desítek až
stovek metrů. Kumulativní vliv dopravních koridorů ve smyslu negativního ovlivnění stejného území
více koridory lze prakticky vyloučit. Celkově lze očekávat mírný pozitivní kumulativní vliv (+1)
na hlukovou situaci v kraji. Celkově dojde ke snížení hluku u malé části hlukem zasažených
chráněných objektů. Řádově by se mohlo jednat o stovky objektů. Místně může být snížení hluku
významné.
Případný souběh koridorů AZÚR v nových trasách se nenavrhuje, kumulativní působení hluku
z různých komunikací, se standardně řeší v rámci hlukových studií. Spolupůsobení více zdrojů
hluku má logaritmickou závislost (hladiny hluku dílčích zdrojů se nesčítají nebo nenásobí).
V závislosti na snížení dopravy v centrech obcí se sníží znečištění ovzduší z dopravy. Relativní
změna (zlepšení) kvality ovzduší bude závislá na pozaďovém znečištění obcí. Naopak k navýšení
znečištění z dopravy dojde podél nových tras, které vedou výrazně méně obydleným územím.
Na obchvatech obcí lze předpokládat plynulejší provoz, který přispívá ke snižování emisí
z dopravy. K celkovému kumulativnímu zvýšení emisí z dopravy a následně plošnému zhoršení
kvality ovzduší nedojde. Navrhované dopravní koridory nejsou úplně novým zdrojem emisí
z dopravy, ale nahrazují současně provozované komunikace. Celkové emise z dopravy se
pravděpodobně podstatně nezmění. Nové trasy zvýší plynulost dopravy, může dojít částečně
i k optimalizaci (zkrácení) přepravních vzdáleností. Naopak se může zvýšit atraktivita dopravního
spojení (např. koridor S5), čímž se mohou dopravní intenzity částečně zvýšit (zvýšení by nemělo
přesáhnout míru předpokládaného vývoje intenzit dopravy dle ŘSD ČR). Předpoklady k omezení
silniční dopravy by naopak měly vytvářet navrhované úpravy železnic. Celkově lze očekávat mírný
pozitivní kumulativní vliv (+1) na kvalitu ovzduší v kraji, resp. liniové zdroje znečištění budou
v některých případech přemístěny mimo obydlená území.
Vliv na veřejné zdraví nelze bez znalosti konkrétních změn kvality ovzduší a hlukové situace
specifikovat z hlediska velikosti. Vliv na veřejné zdraví je synergický vliv. Jak je zřejmé
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z předpokladů ovlivnění hluku a ovzduší, měl by být vliv celkově pozitivní. Kumulativní
a synergické vlivy na veřejné zdraví by měla AZÚR snižovat, vliv by měl být alespoň mírný
pozitivní +1.
Kulturní a archeologické památky
Vlivy na další složky životního prostředí, včetně vlivů kumulativních a synergických, byly na úrovni
ZÚR vyhodnoceny jako malé až žádné. Při realizaci koridorů technické a dopravní infrastruktury
lze očekávat malý rozsah demolic stavebních objektů včetně obytných. Větší část kraje je
evidována jako území potenciálních archeologických nálezů kategorie ÚAN III. Některé koridory
zasahují v mnohem menším rozsahu území s pravděpodobnějším výskytem archeologických
nálezů kategorie ÚAN II. a ÚAN I. Ochranu archeologických památek lze zajistit provedením
záchranných průzkumů. Z památkově chráněných území nebo objektů prochází koridor
S11_D03/3 (obchvat Lvové) krajinné památkovou zóny Lembersko, dojde k uvolnění centra Lvové
od tranzitní dopravy, ale vznikne nové silniční těleso zasahující do krajinného rámce Lvové. Vliv
lze celkově očekávat z části mírný pozitivní a zčásti mírný negativní. Koridor D05B/2 zasahuje
do krajinné památkové zóny Zahrádecko. Oproti platnému koridoru v ZÚR LK se dochází k dílčím
úpravám trasy koridoru v řádech max. několika stovek metrů. Snižuje se vliv na přírodní prostředí,
vliv v prostoru hráze Novozámeckého rybníka se na úrovni ZÚR podstatně nemění. Některé
obchvaty sníží intenzitu dopravy v centrálních částech obcí s řadou památkově chráněných
a architektonicky významných objektů. Kumulativní vlivy na konkrétní památkově chráněné jevy se
nepředpokládají.
Nebylo zjištěno podstatné ovlivnění přírodních zdrojů ani horninového prostředí.
Kumulativní a synergické vlivy prostorově nespecifikovaných zásad
Kumulativní hodnocení vlivů zásad AZÚR, které nemají konkrétní územní specifikaci, vyplývá
z podstaty plošné platnosti těchto zásad. Kumulativní a synergické vlivy jsou tedy zohledněny
při hodnocení vlivů v rámci kapitoly A.6. Součástí výrokové části zásad AZÚR jsou opatření
a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které kromě
realizace konkrétního zaměření zásady, jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány negativní
vlivy uplatnění konkrétní zásady na životní prostředí a veřejné zdraví. AZÚR byla posuzována již
v průběhu vzniku návrhu, takže některé výstupy byly do této koncepce rovnou zapracovány. Přesto
na základě posouzení vlivu AZÚR na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 byly navrženy
(po ukončení prací na návrhu AZÚR) některé další drobné podmínky a doporučení. Většinou jde
o drobné úpravy formulací textu.
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A.7

POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH
A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ

AZÚR nenavrhuje žádná srovnatelná variantní řešení, a proto není možné plnohodnotně porovnat
zjištěné a předpokládané kladné i záporné vlivy jednotlivých variant v rámci této kapitoly.
Rozsah a obsah AZÚR závisí na rozhodnutí pořizovatele koncepce a projektanta. Pro objasnění
důvodů absence variant je uvedeno zdůvodnění pořizovatele koncepce v bodech níže.
U jednotlivých koridorů je rovněž na začátku doplněno vysvětlení pořizovatele koncepce
a projektanta.
Varianty jednotlivých řešení nejsou navrhovány zejména z následujících důvodů:

-

Navrhované koridory byly převzaty z jiných podkladů (vyhledávací studie, dokumentace
provedení stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí, územní plány (obcí), dokumentace
EIA), kde byly často i variantně posouzeny a optimální varianta byla následně požadována
dotčeným orgánem zapracovat do AZÚR LK.

-

Za varianty či podvarianty lze do určité míry považovat územní rezervy, které byly
vymezeny k některým návrhovým koridorům pro momentálně nepreferované varianty.
Územní rezervy nejsou dle § 36 odst. 1 stavebního zákona předmětem posouzení vlivů
na životní prostředí, a proto jsou zde k nim pouze uváděny vybrané klíčové informace.
O většině územních rezerv se rozhodne až při posouzení podrobného technického řešení
v rámci EIA. Po výběru konečné varianty v procesu EIA mohou být již nadbytečné územní
rezervy ze ZÚR LK vypuštěny, případně mohou být transformovány do koridoru a nahradit
koridor pro již neplatnou variantu.
Většina koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu v AZÚR není novým koridorem
pro zcela nový záměr, ale pouze nahrazuje stávající koridor v ZÚR LK, který byl vymezen
pro starší variantu daného záměru. Upravované koridory jsou tedy vymezovány pro již
upravené záměry, které byly optimalizovány na základě podrobnějších podkladů a v řadě
případů vzešly jako doporučené varianty z EIA. Pokud byl záměr v podrobném technickém
řešení posouzen (v řadě případů i variantně) v EIA, kde bylo zároveň konstatováno,
že záměr nemá negativní vliv na životní prostředí, tak by bylo neúčelné a procesně
neekonomické vymýšlet na úrovni ZÚR variantní koridory a posuzovat (vzhledem k měřítku
ZÚR spíše odhadovat) jejich vliv na životní prostředí.
V některých případech může být záměr aktuálně podrobně posuzován variantně v procesu
EIA. V takovém případě se jeví jako optimální vymezit v AZÚR širší proměnlivé koridory,
které zahrnou veškeré posuzované varianty v EIA. Po rozhodnutí o výběru varianty v EIA
může být příslušný koridor zúžen jenom pro výslednou variantu. V případě, že jsou
posuzované varianty podstatně územně vzdáleny nelze využít metodu širokého koridoru a
pro nepreferované varianty lze dočasně vymezit územní rezervu (použito např. pro
podvariantu kapacitní silnice S5 (silnice I/35) s odpovídajícím dopravním napojením
Semilska silnicí II. třídy z MÚK Volavec do Zeleného háje.

-

-

-

Některé záměry (např. obchvat Lomnice nad Popelkou – Stružinec, obchvat Osečná,
obchvat Martinice v Krkonoších) byly převzaty z platných územních plánů (obcí), kde jsou
již řadu let invariantně zapracovány. Převzetí záměrů z územních plánů do ZÚR lze vnímat
jako podporu těchto záměrů, ale převzetím do ZÚR se nijak nemění jejich již stávající
možnost realizace. Pro tyto záměry schválené obcemi v podrobném měřítku jejich
územních plánů není účelné vymýšlet v zásadně méně přesném měřítku ZÚR nové
varianty a posuzovat jejich vlivy na životní prostředí.
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U rozvojových oblastí se zmenšuje vymezení stávajících rozvojových oblastí a vymezení některých
rozvojových oblastí nižšího řádu (rozvojová oblast Semily – Železný Brod, rozvojová oblast
Jilemnice) se ruší. U rozvojových os se zmenšuje jejich počet tím, že ruší vymezení rozvojových os
nižšího řádu. U specifických oblastí se zmenšuje jejich počet tím, že se ruší vymezení méně
významných specifických oblastí, kde se potřeba řešit zásadní změny využití území nejeví jako
akutní.
Přehled navrhovaných koridorů a zdůvodnění invariantního řešení
V tomto přehledu uvádíme jednotlivě stručná zdůvodnění, proč nejsou navrhovány varianty
u jednotlivých konkrétních koridorů podle odůvodnění zpracovatele koncepce.
Pokud dochází ke změně platného koridoru v ZÚR, je porovnán vliv platného řešení v ZÚR
s navrhovanou změnou v AZÚR. Porovnání je provedeno v tabulce v rámci tří sloupců, přičemž
první hodnotící sloupec „dle platných ZÚR“ vyjadřuje vliv schválených ZÚR na sledované jevy
životního prostředí, sloupec „změna oproti platným ZÚR“ vyjadřuje změnu vlivu oproti řešení
v platných ZÚR a sloupec „dle AZÚR“ vyjadřuje celkovou absolutní velikost vlivu koridoru
po úpravě v AZÚR. Uvedené tabelární zkratky zjištěných vlivů nelze sčítat, mírné zvýšení (-1)
existujícího mírného vlivu (-1) nemusí znamenat (-2), tj. významný negativní vliv.
S5_D01C - kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice
LK/KHK + S5_D01R – územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice – Turnov –
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK (prověření variantního řešení – jihozápadní obchvat
Rovenska pod Troskami)
Nová plánovaná silnice I/35 má zpracovánu řadu podrobnějších dokumentací (např. studie
proveditelnosti), ze které byly uvedené trasy (varianty) pro posouzení vlivů záměru na životní
prostředí již vybrány. AZÚR zpřesňuje koridor S5 z PÚR ČR tím, že zapracovává dle požadavků
Ministerstva dopravy aktuální varianty prověřované probíhajícím procesem EIA (projednání
dokumentace EIA zpracované dle výsledku zjišťovacího řízení lze předpokládat v roce 2020).
Po prověření byl návrhový koridor kapacitní silnice S5 vymezen v souladu se
zpracovanou podrobnější dokumentací (aktualizovaná Technická studie trasy silnice I/35, úsek
Turnov - Úlibice, Valbek 2017), s podklady z ÚAP LK 2017 a s informacemi z probíhajícího
procesu EIA. V AZÚR LK č.1 je zapracována varianta ve studii označená E1 (vybraná varianta
pro zjišťovací řízení EIA), která začíná v MÚK Ohrazenice a na území Turnova je vedena v trase
jižního obchvatu, cca v km 6,0 opouští území města a dále pokračuje v koridoru územní rezervy
původně vymezené v ZÚR LK, tj. v území severně od stávající silnice I/35 mimo hranice CHKO
Český ráj. Obec Rovensko pod Troskami obchází návrhový koridor severovýchodním obchvatem
až na hranice s Královehradeckým krajem.
S5_D01C (kapacitní silnice S5 vymezená v PÚR ČR pro silnici I/35) má k sobě alternativu, územní
rezervu S5_D01R. Protože v době zpracování nového návrhu AZÚR LK č.1 nebyly k dispozici
výstupy z procesu vyhodnocení EIA, je pro variantní řešení zahrnuté do vyhodnocení EIA (varianta
E2) vymezena územní rezerva S5_D01R pro prověření jihozápadního obchvatu Rovenska
pod Troskami. Lze očekávat, že konečné výstupy z probíhajícího procesu EIA budou promítnuty
do procesu AZÚR.
Územní rezervu nelze posuzovat, tudíž ji ani nelze srovnávat jako rovnocennou variantu, ale lze
uvést následující. Navrhovaný koridor S5_D01C a územní rezerva S5_D01R se jeví na úrovni ZÚR
z hlediska vlivu na biotu jako srovnatelné. Každá z navrhovaných variant je v některých aspektech
výhodnější popř. méně výhodná. Koridor S5_D01C je delší a zasahuje více do lesa, s ohledem na
členitější reliéf bude realizováno patrně více velkých mostních objektů, které jsou vhodné pro
zajištění migrační propustnosti území. V koridoru rezervy dochází k výraznějšímu záboru, v tomto
území poměrně vzácných, širolistých suchých trávníků.
Z dalších vlivů, které ovšem nelze na úrovni ZÚR vyhodnotit, by mohlo při realizaci v silničním
koridoru docházet k ovlivnění krajinného rázu. Lze říci, že oproti koridoru S5_D01C lze očekávat
u rezervy výraznější ovlivnění krajinné scény z výrazné krajinné dominanty a rozhledového místa
Trosek.
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Ani koridor ani územní rezerva kapacitní silnice S5 neprochází souvisle zastavěným územím. Vlivy
na veřejné zdraví, jakož i další složky životního prostředí se jeví na úrovni ZÚR jako srovnatelné.
S11_D03/1 - silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor – Manušice (silnice I/9) – hranice LK/ÚK
Koridor upřesňující vedení kapacitní silnice S11 pro spojení D8 – Děčín – Česká Lípa – Svor – Bílý
Kostel nad Nisou – Liberec – I/35 z PÚR ČR. Tento koridor je vymezen již ve stávající ZÚR LK.
V rámci AZÚR LK se u koridoru pouze formálně mění označení a dochází k úpravě zúžení koridoru
v nepatrném úseku na hranicích mezi Libereckým a Ústeckým krajem z důvodu optimalizace
návaznosti koridoru v ZÚR Ústeckého a Libereckého kraje.
Navrhování variantních řešení pro tento krátký úsek na úrovni ZÚR pro účely AZÚR nemá smysl.
Již vymezený koridor v ZÚR LK byl navíc potvrzen v podrobném měřítku aktualizací technické
studie „Přeložka silnice I/13 Benešov nad Ploučnicí – Manušice, Valbek 2018“.
Aktualizace technické studie řeší i upravovaný úsek a rozptyluje obavy z vedení záměru silnice
přes nivu Vrbového potoka a Černého rybníka uvedené v kapitole A.6. V návrhu AZÚR pro veřejné
jednání je koridor S11_D03/1 upřesněn mimo tyto přírodní prvky, jak již bylo dohodnuto
s dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny AOPK ČR Správou CHKO České středohoří.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (S11_D03/1)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0 až +1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

-1

0

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

0 až +1

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

Hluk

+1

0

+1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

S11_D03/2 - silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
Krátký koridor S11_D03/2 upřesňující koridor kapacitní silnice S11 pro spojení D8 – Děčín – Česká
Lípa – Svor – Bílý Kostel nad Nisou – Liberec – I/35 z PÚR ČR na drobném úseku mezi
Kunraticemi u Cvikova a Jablonným v Podještědí pro nepatrné narovnání směrových oblouků
v bezprostředním sousedství stávající silnice. Proto není navrhováno ani variantní řešení.
S11_D03/3 - silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)
Koridor S11_D03/3 upřesňující koridor kapacitní silnice S11 pro spojení D8 – Děčín – Česká Lípa
– Svor – Bílý Kostel nad Nisou – Liberec – I/35 z PÚR ČR. Koridor S11_D03/3 upřesňuje malý
úsek koridoru S11 pro obchvat Lvové. Koridor je vymezený pro trasu a řešení schválené v procesu
EIA, který byl ukončen dne 26. 1. 2010 souhlasným stanoviskem s následným prodloužením
ze dne 5. 11. 2014. Záměr je zapracován i v územním plánu Jablonné v Podještědí. Nulová
varianta byla v procesu EIA posouzena jako nepřijatelná z hlediska vlivu na obyvatelstvo
a bezpečnost dopravy. V rámci procesu EIA byl záměr posuzován ve variantách A, B a C, přičemž
vybrána byla varianta nejpříznivější, kterou zohledňuje koridor v AZÚR. Záměr je již připraven
pro územní řízení. Navrhování nových variant v měřítku ZÚR se jeví jako nadbytečné.
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D05B/1 - silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – Dubice
Stávající ZÚR obsahují dlouhý koridor D05 pro silnici I/9 v úseku Jestřebí – Zahrádky – Sosnová –
Česká Lípa – MÚK Manušice. V rámci AZÚR se tento koridor rozčleňuje do více úseků a úsek
kolem Sosnové se vypouští, protože již byl zrealizován. Koridor D05B/1 se vymezuje v úseku MÚK
Manušice – Česká Lípa - Dubice pro aktuální trasu vzešlou z podrobných technických
dokumentací, která byla prověřována i nově v procesu EIA. Pro závěr zjišťovacího řízení, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Obdobně bylo
po navazující úsek silnice I/9 – Dubice – Dolní Libchava vydán 15. prosince 2016 závěr
zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
zákona. Záměr je připraven na územní řízení. Z uvedených důvodů nejsou jiné varianty v měřítku
ZÚR navrhovány.
Při porovnávání stávající a navrhované varianty koridoru lze sdělit následující. V rámci AZÚR
při transformaci D05B do D05B/1 dochází v úseku směrem na Manušice k drobné úpravě
směrových poměrů koridoru u Horní Libchavy a Manušic. Před a za Vinným vrchem byl zmenšen
poloměr zakřivení koridoru tak, že se osa posouvá maximálně o 150 m až 200 m vně platného
řešení (překryv nového řešení se starým je tak poměrně výrazný a změna na úrovni měřítka ZÚR
prakticky minimální).
Zábor ZPF se na úrovni koridoru ZÚR relevantně nemění. Podobně se podstatně nebude měnit
ani zábor PUPFL, i když nově navrhovaná úprava koridoru o něco méně zasahuje do zalesněných
svahů Vinného vrchu.
Vliv na přírodní poměry se může měnit jen velmi málo. Nově navrhovaný koridor se více přibližuje
EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky. V obou případech je předmětem ochrany kuňka
ohnivá, vliv je podrobněji vyhodnocen v části B VURÚ. V prostoru nivy Šporky může dílčí posun
koridoru znamenat zvýšený zásah do nivy. Posun trasy je v měřítku ZÚR natolik malý,
že relevantní rozdíl nelze prokázat. Komunikace by měla být řešena v nivě Šporky dlouhou mostní
estakádou, omezení migrační prostupnosti nivy potom nemusí být zásadní (pod mostem je
např. potřeba zachovat travnatý povrch, štěrkový pás je nevhodný) a oproti schválené variantě se
nezmění. V případě části koridoru u hranice EVL Cihelenské rybníky je hodnoceno přiblížení
koridoru jako mírný negativní vliv.
Vliv na kulturní a archeologické památky se nemění, je malý. Další vlivy nebyly na úrovni ZÚR
zjištěny.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D05B/1)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP
Povrchové vody

-1

změna oproti
platným ZÚR
0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

0

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1
-1

-1

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

Hluk

+1

0

+1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

-1

-1

-1

dle platných ZÚR
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D05B/2 - silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)
Stávající ZÚR obsahují dlouhý koridor D05 pro silnici I/9 v dlouhém úseku Jestřebí – Zahrádky –
Sosnová – Česká Lípa – MÚK Manušice. V rámci AZÚR se tento koridor rozčleňuje do více úseků
a úsek kolem Sosnové se vypouští, protože již byl zrealizován. Koridor D05B/2 se vymezuje
v úseku Sosnová – Zahrádky - Jestřebí pro aktuální trasu vzešlou z podrobných technických
dokumentací, které byly aktualizovány dle zjištění v rámci zpracovávání a projednávání územního
plánu Zahrádky.
Dochází k dílčí úpravě platného koridoru v ZÚR LK. Drobná, ale významná změna z hlediska vlivu
na životní prostředí je navrhována těsně před Zahrádkami (od Jestřebí), kde v úseku cca 1 km je
veden koridor D05B/2 nově ve stávající trase a naopak je zrušeno řešení s větším obloukem
v koridoru D05B, které zasahovalo do mokřadu u Borku a hnízdního biotopu jeřába popelavého.
U dřívějšího vedení koridoru byl na úrovni územního plánu Zahrádky vyhodnocen významný
negativní vliv na PO Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, což vedlo ke zpracování nového
technického řešení záměru v dílčím úseku koridoru D05B, pro které se v AZÚR vymezuje koridor
D05B/2. Druhou nepatrnou změnou je úprava koridoru na hrázi Novozámeckého rybníka a těsně
za ní. Posun koridoru (v této druhé části) maximálně o 100 m ve směru k rybníku znamená,
že větší část 300 m širokého koridoru zůstává stejná a na úrovni měřítka je prakticky nezjistitelná
(posun o 1 mm). Navrhuje se přechod těsně nad stávající hrází rybníka, s dílčím přesahem části
koridoru až nad vodní hladinu rybníka.
S ohledem na vlivy koridoru zjištěné na úrovni posuzování územního plánu byla zpracována
variantní aktualizace vyhledávací studie „Silnice I/9 Jestřebí – Sosnová, Valbek 2017“, která
vyřešila problém zásahu do mokřadů u Borku a v oblasti Novozámeckého rybníka. Studie
posuzovala 3 varianty. Na základě následných jednání k územnímu plánu Zahrádky bylo
ve spolupráci s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny, památkové péče i dopravy vybrána
pro další zapracování kompromisní varianta vedoucí nejblíže k hrázi rybníka. Tato kompromisní
varianta byla zapracovávána do návrhu územního plánu Zahrádky a zároveň je pro ni i upravován
koridor D05B/2 v AZÚR. Z uvedených důvodů nejsou jiné varianty v měřítku ZÚR navrhovány.
Dílčí posun koridoru do trasy stávající komunikace na úrovni sídla Borek umožní vliv na jeřába
popelavého omezit. Tím nově bude vliv biotu a soustavu NATURA 2000 mírný negativní.
Předpoklady pro zábor ZPF se v důsledku navrhované změny patrně mírně sníží (oproti
schválenému koridoru) tím, že bude ve větší míře využit prostor současného silničního tělesa.
Zvýší se naopak zásah do PUPFL. Rozšířen bude průsek pro stávající komunikaci, takže k nové
fragmentaci lesa nedojde. Vliv nebude podstatný.
Novozámecký rybník je rovněž součástí regionálního biocentra, které oproti výše uvedeným
chráněným územím překonává silnici I/9 směrem na západ. RBC je vymezeno i v okolí Bobřího
potoka a zohledňuje mokřad u Borku. Současná i nová trasa silnice I/9 tak RBC protíná. Protože je
nově osa koridoru silnice ve stejné trase jako současná silnice lze předpokládat, že se vliv
současné silnice I/9 podstatně nezmění (nezvýší). Naopak oproti koridoru v platné ZÚR nedojde
k zásahu do RBC v prostoru mokřadu u Borku, což je pozitivní.
Koridor D05B/2 i koridor D05B prochází KPZ Zahrádecko. Novozámecký rybník je významné
středověké vodní dílo. V prostoru hráze a v blízkém okolí je několik památkově chráněných prvků.
Úprava koridoru na hrázi Novozámeckého rybníka je natolik malá, že vliv se na úrovni ZÚR
v podstatě nemění.
Podobně dílčí úprava koridoru v prostoru Zahrádek (v mapě cca o 1 mm) nebude znamenat
(při navrhované šířce koridoru) pro úroveň ZÚR relevantní změnu vlivu na kvalitu ovzduší,
hlukovou situaci a veřejné zdraví.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D05B/2)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

Podzemní vody

-1

0

-1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

0

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-2

+2

-1

Fragmentace krajiny

0 až -1

0

0 až -1

Krajinný ráz

-1 až -2

0

-1 až -2

0

0

0

Veřejné zdraví

0 až+1

0

0 až+1

Hluk

0 až+1

0

0 až+1

Ovzduší a klima

0 až+1

0

0 až+1

Kulturní a historické památky

-1 až -2

0

-1 až -2

-2

+2

-1

Přírodní zdroje a horniny

Soustava NATURA 2000

D08B - silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov
Dochází pouze k dílčí úpravě schváleného koridoru D08 v ZÚR, který se lokálně odchyluje
v řádech desítek až stovek metrů. Nedochází k posunutí celé trasy, nový koridor upravuje zejména
směrové řešení některých oblouků. Koridor byl též podstatně zkrácen o již realizovanou část Stráž
nad Nisou (Svárov) – Liberec – Krásná Studánka). Záměr je prověřen na úrovni rezortního
plánování, kde byla zpracována již dokumentace pro územní rozhodnutí. Záměr měl na celou trasu
Stráž nad Nisou – Krásná Studánka – Dětřichov vydáno souhlasné stanovisko EIA,
ale zrealizovala se jen část záměru a souhlasné stanovisko EIA pozbylo platnosti. Dne 3.6.2019
č.j. KULK 42077/2019 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA na zbylou část záměru
z Krásné Studánky do Dětřichova. V rámci AZÚR dochází pouze k nepatrné úpravě směrového
vedení koridoru. Z uvedených důvodů nejsou jiné varianty v měřítku ZÚR navrhovány.
Předpoklady pro zábor ZPF a PUPFL se v důsledku navrhované změny prakticky nezmění.
Z hlediska vlivu na přírodní prostředí (na úrovni posouzení koridoru v ZÚR) se vliv podstatně
nemění, lze ho označit za prakticky stejný. V největší míře koridor zasahuje stále kulturní louky,
v podstatně menší míře okraje lesů nebo remízky (v rozsahu obdobně jako v ZÚR). Nově
nedochází k dotčení dalších prvků ÚSES ani úprava trasy nemění vliv (nezhoršuje) na migrační
prostupnost území. Naopak dosti podstatné zmenšení oblouku koridoru na severním okraji úseku,
v dolní části hřebene Albrechtic, kde se koridor více přibližuje stávající trase, prostupnost území,
ale i rozsah ovlivněného území stavbou a provozem spíše snižuje.
Veřejné zdraví ovlivňuje silniční doprava zejména v důsledku produkce hluku a produkcí
výfukových zplodin. Vliv na znečištění ovzduší z dopravy se relevantně nezmění, změna rozložení
koncentrací znečišťujících látek nebude znamenat zhoršení situace u obytné zástavby. Nedojde
ani ke zhoršení hlukové situace, resp. nezhorší se podmínky pro výběr varianty, která by
znamenala zvýšení hlukové zátěže oproti dosud platnému řešení v ZÚR. Koridor se k obytné
zástavbě nepřibližuje, naopak v několika úsecích je nově navržen ve větší vzdálenosti od objektů
trvalého bydlení. Úprava směrového řešení koridoru nebude znamenat negativní změnu ve vlivu
na veřejné zdraví.
V důsledku úpravy ZÚR nezasahují nově do koridoru další památkově chráněné objekty. Známé
prvky sledovaných jevů ochrany památek se v trase upravené části koridoru nenachází.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D08B)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

-1

0

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0 až +1

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

0

+1

Hluk

+1

0

+1

Ovzduší a klima

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

D09D - silnice I/13, obchvat Frýdlant (severovýchodní část)
Navrhovaný koridor D09D byl podrobně, variantně posouzen na úrovni územního plánu v rámci
posouzení vlivu ÚP Frýdlant na životní prostředí (Bauer, 2012). Oproti platným ZÚR se mění
cca polovina trasy v severovýchodní části koridoru a to od křížení řeky Smědé. Západní část
přes Větrov se nemění. Varianta D09D byla vůči stávající variantě D09 preferována. Z uvedených
důvodů nejsou jiné varianty v měřítku ZÚR navrhovány.
Nově navržený koridor D09D je veden podobně jako dosud platná trasa převážně po zemědělské
půdě luk a pastvin, ale i po orné půdě. Délka trasy je přibližně stejná, resp. nově navržená trasa je
nevýznamně delší, takže zábor půdy bude z hlediska velikosti obdobný. Z hlediska kvality ZPF
převažují v obou koridorech (původním i nově navrženém) půdy III. – V. třídy ochrany ZPF, vliv je
rovněž v podstatě stejný. Podobně se nemění vliv na PUPFL.
Vliv na přírodní poměry se oproti stávajícímu koridoru podstatně nemění. Ovlivnění flóry (nově
navrženou částí koridoru od Smědé na sever) je obdobné a absolutní míra vlivu je malá. Z hlediska
konkrétního výskytu a potenciálního dotčení fauny nebyly zjištěny podstatné rozdíly. Protože
koridor obchází z východu (z druhé strany oproti stávající trase) Supí vrch, zasahuje tím více
do volné krajiny, a bude tak ovlivňovat větší dosud nerušený prostor nezastavěné krajiny
(tj. do biotopu fauny). Ze stejného důvodu má nová trasa nevýznamně větší vliv na ÚSES. Supí
vrch je lokální biocentrum, které je na východ napojeno na ÚSES dvěma biokoridory. Oba tyto
lokální biokoridory nový koridor pro silnici I/13 přetíná a biocentrum na Supím vrchu částečně
izoluje od okolní volné krajiny. Významné migrační koridory koridor komunikace v upravovaném
úseku nezasahuje.
Nový koridor bude mít výrazně menší vliv na krajinný ráz, bude podstatně méně ovlivňovat
krajinnou scénu v nejbližším okolí zámku Frýdlant (koridor vede nově východně od Supího vrchu
a nebude od zámku vidět na rozdíl od současné platné varianty v ZÚR. Oproti schválené variantě
bude mít úprava koridoru významně pozitivní vliv, absolutní vliv bude mírný negativní. Ze stejného
důvodu se sníží i vliv na NKP zámek Frýdlant, popř. další památky v nejbližším okolí. MPZ Frýdlant
ovlivněna nijak nebude.
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Hlukové poměry u nebližších chráněných prostorů staveb budou příznivější v případě nově
navrhované trasy koridoru, protože trasa se oproti původnímu řešení výrazně vzdaluje od dvou
samostatně stojících bytových domů a navíc nebude trasa přeložky I/13 izolovat tuto obytnou
mikrolokalitu od souvisle zastavěného území Frýdlantu. Celkově obchvat Frýdlantu bude mít
pozitivní vliv na hlukovou situaci v centru města v důsledku převedení tranzitní dopravy mimo
centrum města. Počet osob zasažených nadlimitním hlukem se sníží, popř. se sníží velikost tohoto
nadlimitního hluku. Podobně lze očekávat ovlivnění kvality ovzduší. Lze očekávat oproti
stávajícímu řešení pozitivní vliv. Pozitivní vliv bude i absolutní v důsledku snížení emisí z dopravy
v centru Frýdlantu. Zlepšení akustické situace a kvality ovzduší podél současného průtahu
Frýdlantem by se mělo projevit i pozitivním vlivem na veřejné zdraví.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D09D)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

Podzemní vody

-1

0

-1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1 až -2

+2

-1

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

+1

+1 až +2

Hluk

+1 až +2

+1

+1 až +2

+1

+1

+1

-1 až -2

+1

-1

0

0

0

Ekosystémy,
VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny

Ovzduší a klima
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

ÚSES,

D11C – silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad Nisou
Koridor D11C nahrazuje dosud platný koridor D11A a v návrhu AZÚR pro společné jednání
vymezenou územní rezervu D11B. Koridor je složen z části koridoru D11A úsek Liberec, Kunratice
– Jablonec nad Nisou, Lukášov, kde byla silnice I/14 realizována v dvoupruhovém uspořádání se
stoupacím pruhem, ale ponechává se vymezení návrhového koridoru pro její výhledové
zkapacitnění. Dále se koridor D11C skládá z navazující části úseku koridoru D11A Jablonec nad
Nisou, Lukášov – Jablonec nad Nisou, Tovární, kde nová silnice I/14 nebyla ještě realizována a
dále z úseku projednaného v novém návrhu AZÚR LK č.1 pro společné jednání jako územní
rezerva D11B západní obchvat Jablonce nad Nisou. V prostoru s křížením se silnicí I/65 je v
souladu s ÚP Jablonec nad Nisou koridor místně rozšířen pro umožnění realizace odpovídajícího
křížení při respektování návazností na koridor D07 pro silnici I. třídy Jablonec nad Nisou –
Tanvald.
V ZÚR LK se tedy část koridoru D11A, úsek Jablonec nad Nisou, Tovární – Jablonec nad Nisou,
silnice I/65 (západní tangenta - původní varianta západního obchvatu Jablonce nad Nisou)
nahrazuje novější variantou západního obchvatu Jablonce nad Nisou, která je dle projednání
nového návrhu AZÚR LK č.1 pro společné jednání, 2018 aktuálně po vydání souhlasného
stanoviska EIA preferována investorem ŘSD, dotčeným orgánem MD i městem Jablonec n. N.).
Koridor zasahuje mimo Jablonce nad Nisou okrajově i na území obce Rádlo.
V ÚP Liberec a ÚP Jablonec nad Nisou je tento koridor upřesněn a vymezen.
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Předpoklady pro trvalý zábor ZPF se nemění 0, zábor ZPF bude velmi malý (0 až -1). Koridor
zasahuje z větší části do PUPFL. Úprava z D11A na D11C bude znamenat dílčí zvýšení
potenciálně dotčené plochy PUPFL (-1). Celkový vliv po úpravě je stále mírný negativní (-1).
Vliv na povrchové vody i podpovrchové vody je pro původní variantu D11A i pro nově navrhovanou
D11C na úrovni AZÚR prakticky stejný, celkově maximálně mírný negativní (-1).
Celkový zábor lesa (jako VKP) se v nové variantě D11C mírně zvyšuje dílčím prodloužením trasy
(-1). Naopak v menším rozsahu budou dotčeny fragmenty poměrně degradovaných lesních
přírodních biotopů zejména bučin, které jsou ve větší míře zastoupeny na prudkých svazích
pod obytnou zástavbou Žižkova vrchu. Koridor D11C zvyšuje oproti rušenému koridoru (D11A)
rozsah fragmentace lesa, tj. nově bude větší plocha lesa mezi zastavěným územím Jablonce n. N.
a plánovanou komunikací. Je pravděpodobné, že tato část lesa bude schopna plnit jen omezené
ekologické funkce, zejména jako biotop pro druhy vyžadující větší lesní celky.
Trasa nového koridoru D11C, na rozdíl od rušeného D11A, vyžaduje úpravu nadregionálního
biokoridoru K19MB, který upravený koridor D11C protíná. Posunutí lesního biokoridoru (typ
mezofilně bučinný) do prostoru rozsáhlé kulturní smrčiny nebude mít na funkčnost biokoridoru
podstatný vliv, formálně se jedná o vliv mírný negativní (-1). NRBK je nově okrajově zasažen
i na pravém břehu Lužické Nisy. Každá ze srovnávaných variant má dílčí výhody i nevýhody,
Celkově lze říci, že rušený koridor D11A i navrhovaný D11C bez zohlednění vlivu na migrační
propustnost území jsou z hlediska vlivu na přírodní prostředí srovnatelné (0). Celkově absolutní
vliv koridoru na přírodní poměry (živou přírodu) bude stále mírný negativní (-1).
Součástí vlivu na přírodní prostředí (živou přírodu) je i vliv na fragmentaci krajiny a migrační
propustnost území, přestože je tento typ vlivu v tabelárním shrnutí níže uváděn s ohledem
na specifika samostatně. Rušený koridor D11A obcházel v poměrně malém odstupu migračně
nepropustné zastavěné území Jablonce n.N. Rušený koridor D11A vedl až do prostoru kruhové
křižovatky ulic Liberecká x Tovární po levém břehu Lužické Nisy, takže (již v současnosti) zúžený
prostor migračně významného území a dálkového migračního koridoru na pravém břehu Lužické
Nisy neovlivňoval. Vliv na fragmentaci krajiny a její migrační propustnost byl poměrně velmi malý
(0 až -1). Jiná situace je u navrhovaného koridoru D11C, který zasahuje z velké části
do zalesněných svahů na pravém břehu Lužické Nisy mezi průmyslovou zónou a komunikací
v údolí, a rozšiřujícím se sídlištěm nad údolím. Tento kritický úsek je významný pro zachování
migrační propustnosti území, protože se jedná v podstatě o poslední místo zajišťující migrační
propustnost území ve směru sever - jih mezi dvěma velkými městy Jabloncem n.N. a Libercem.
Koridor D11C se migračně významným územím v kritickém úseku překrývají v délce cca 1 km.
Hrozí narušení migrační propustnosti tohoto koridoru v místě, které je pro uvedený účel klíčové.
Koridor D11C je oproti rušenému jednoznačně méně vhodný. Vliv koridoru D11C byl vyhodnocen
jako mírný negativní po doplnění úkolu pro územní plánování ve výrokové části AZÚR „Zajistit
dostatečnou propustnost dálkového migračního koridoru č. 884“.
Z hlediska vlivu na krajinný ráz jsou koridory D11A a D11C rovnocenné. Vliv se přepokládá mírný
negativní (-1).
Silniční koridor D11C i rušený D11A představují západní obchvat Jablonce n.N., což by mělo
v důsledku snížení intenzit dopravy znamenat omezení hluku i emisí výfukových plynů z dopravy
v centrální části Jablonce. Zároveň může dojít v podstatně menším rozsahu a v menší absolutní
velikosti ke zhoršení hlukové situace a dílčímu zvýšení imisního zatížení ovzduší. Rušená varianta
D11A zvýší hluk u nejbližší zástavby na Žižkově vrchu, zatímco navrhovaná varianta D11C zvýší
hluk na východním okraji zástavby v Horní Proseči. Mírně vhodnější se na úrovni ZÚR jeví varianta
D11C s ohledem na potenciálně menší počet obytných objektů v rámci vymezeného koridoru.
V obou případech je vliv ale lokálně mírný negativní. Vliv na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví bude
pro obě „varianty“ mírný pozitivní (+1), přičemž rozdíly obou koridorů (D11A x D11C) nebudou
s ohledem na řádové rozdíly mezi pozaďovým znečištěním a potenciálním příspěvkem provozu
koridoru relevantní. Celkový počet osob vystavený negativním vlivům dopravy se po realizaci
obchvatu sníží.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D11C)
Velikost vlivu koridoru
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR
(D11A)

Povrchové vody

-1

změna oproti
platným ZÚR
0

Podzemní vody

0 až -1

ZPF

dle AZÚR

Velikost kumulativního
vlivu

-1

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0 až -1

-1
-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

0 až -1

-1

-1

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

+1

0

+1

0 až +1

Hluk

-1 až +2

0 až +1

-1 až +2

0 až +1

Ovzduší a klima

-1 až +2

0

-1 až +2

0 až +1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

0

Soustava NATURA 2000

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny

Veřejné zdraví

D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Koridor D14A pro obchvat Doks nahrazuje dosud platný koridor D14, který řešil pouze obchvat
centrální části Obory. Koridor D14A obchází Oboru ve větší vzdálenosti od zastavěného území
než aktuálně platný a nově odklání dopravu i z okraje Doks. Projektové řešení koridoru bylo
podrobeno procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA a v červenci 2014 bylo vydáno
souhlasné stanovisko. Varianty řešení byly v rámci tohoto procesu hodnoceny (resp. alternativní
varianta z projektového řešení byla na začátku procesu EIA vyloučena pro její předpokládaný vliv
na rybník Velká Pateřinka). V procesu EIA se tak hodnotila jedna aktivní varianta se 4 variantami
křižovatek silnic I/38 a II/270.
Obchvat Doks v koridoru D14A je vymezen v územním plánu Doks a je připraven k realizaci.
Z tohoto důvodu nejsou navrhována v ZÚR variantní řešení.
Z hlediska vlivu na přírodní prostředí se nová trasa koridoru jeví jako vhodnější. Ve srovnání
s trasou D14 dle platných ZÚR se omezuje zásah do vlhkých luk a mokřadních biotopů.
Vybudování nového silničního tělesa v rovinaté krajině s omezenou vizuální exponovaností
a převahou orné půdy bude mít mírný negativní vliv na krajinný ráz. Oproti koridoru D14 se rozsah
vlivu plošně rozšíří.
Koridor je navržen ve velkém odstupu od chráněných prostorů staveb (obytné zástavby), vliv nové
trasy na hlukovou situaci bude malý. Lze očekávat výrazné zlepšení hlukové situace v sídle Obora.
K oddálení dopravy od obytné zástavby dojde také na okraji Doks i zde lze očekávat snížení hluku.
V důsledku oddálení dopravy se podstatně sníží v centru Obory a v přilehlé části Doks znečištění
ovzduší z dopravy. Celkové zlepšení ovzduší bude záviset na příspěvku lokálních topenišť
na celkovém podílu znečištění, což na úrovni ZÚR není známo. Celkově lze očekávat, že vliv
na veřejné zdraví bude spíše pozitivní (nutno spočítat na projektové úrovni).
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D14A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0 až -1

0 až -1

ZPF

-1

-1

-1

PUPFL

0

0

0

-1 až -2

+1

-1

Fragmentace krajiny

-1

-1

-1

Krajinný ráz

-1

-1

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

+1

+1 až +2

Hluk

+1 až +2

+1

+1 až +2

Ovzduší

+1

+1

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
V rámci AZÚR je pro přeložku I/16 v Horce u Staré Paky vypouštěn návrhový koridor D15D ze
ZÚR LK a nahrazuje ho koridor D15C, který je ve stávajících ZÚR LK územní rezervou. V době
zpracování ZÚR LK 2011 byly známy z projektové dokumentace 2 varianty řešení a nebylo známo,
která varianta bude v rámci EIA vyhodnocena jako lepší. Liberecký kraj upřednostnil variantu
D15D, kterou vymezil jako návrhový koridor. Následně bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP
ze dne 11. 6. 2012, ve kterém byla vybrána varianta č. 1 dle studie Valbek 2016 v koridoru D15C.
Varianta D15C byla vyhodnocena jako lepší z hlediska vlivů na veřejné zdraví, ovzduší, hlukovou
situaci, vody, ZPF, PÚPFL, Přírodní zdroje a horniny, faunu a flóru. V březnu 2018 MŽP ČR
prodloužilo platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení tohoto záměru na životní prostředí
(stanovisko EIA) do roku 2022.
Změna koridoru z D15D do D15C v souladu s výsledkem procesu EIA dle požadavků Ministerstva
dopravy řeší i stávající nenávaznost na řešení přeložky I/16 v ZÚR Královehradeckého kraje,
kde byla preferována varianta č. 1 navazující na stávající územní rezervu D15C v ZÚR LK 2011.
Byly známy dvě základní varianty řešení, které byly podrobně posouzeny a vyhodnoceny
v procesu EIA, který v roce 2012 doporučil variantu č. 1 v koridoru D15C. Platnost tohoto
stanoviska byla znovu prověřována v roce 2017 a 2018, kdy byla jeho platnost prodloužena.
Dotčený orgán životního prostředí tím v podstatě deklaroval, že vlivy varianty č. 1 v koridoru D15C
na životní prostředí a veřejné zdraví jsou navzdory tvrzení obce Horka u Staré Paky menší
než varianty č. 2 v koridoru D15D.
Předmětem AZÚR v měřítku ZÚR nemůže být zpochybňování opakovaných výsledků procesu EIA,
v rámci kterého je daný záměr a jeho technické řešení podrobně posuzováno.
AZÚR musí respektovat širší vztahy a vazby se sousedním územím a jeho plánovaným rozvojem
v sousedící ZÚR. Vybranou variantu č. 1 v koridoru D15C má v ZÚR zapracovanou sousední
Královehradecký kraj. Z pohledu širších vztahů je nezbytně nutné, aby na sebe koridory
v sousedních ZÚR navazovaly. Proto AZÚR upřednostnila na základě požadavků dotčených
orgánů vybranou variantu D15C a nevymýšlela v měřítku ZÚR žádné varianty nové a nehodnotila
jejich vliv na životní prostředí.
Posunutí koridoru v rozsahu do 200 m od původní trasy nebude znamenat změny ve fragmentaci
krajiny. Na severním okraji řešeného úseku a zároveň na hranici Libereckého kraje je vymezen
migrační koridor pro velké savce. Oproti stávající trase se vliv podstatně nemění. Podobně se
nezmění ani vliv na krajinný ráz.
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Obchvat by měl znamenat výrazné snížení dopravních intenzit v poměrně dlouhém úseku obytné
zástavby (v chráněných prostorech staveb), tím i hluku a znečištění ovzduší z dopravy,
což znamená příznivý trend z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Oproti platnému řešení se vliv
podstatně nemění.
Nový koridor je platnému koridoru velmi podobný, zčásti se téměř překrývá. Dílčím způsobem se
zvyšuje zábor půdy.
Nepatrně se oproti schválenému koridoru v ZÚR může zvýšit povrchový odtok vody v důsledku
prodloužení trasy.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D15C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0 až +1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

+1

-1

PUPFL

-1

+1

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1 až +2

0

+1 až +2

Hluk

+1 až +2

0

+1 až +2

Ovzduší

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

D16A - silnice II. třídy, úsek Liberec – Osečná
V ZÚR je vymezena pro silniční spojení Liberec – Osečná územní rezerva D16, která byla
variantně prověřována územní studií. Do AZÚR se zapracovává optimální varianta vzešlá
z územní studie, která je na území Liberce upravena dle návrhu územního plánu Liberce.
Na území Liberce tedy AZÚR zohledňuje řešení, které je navržené v připravovaném územním
plánu. Trasa byla posouzena v rámci vyhodnocení vlivů ÚP Liberec na životní prostředí, bylo
vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje. Proto není navrženo variantní
řešení.
D18E - silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj
Koridor D18E byl navržen na základě studie „Přeložka silnice II/283“ (Valbek s.r.o., 2015), která
podrobně rozpracovala několik možných variant. Variantou ke koridoru D18E navazující
na kapacitní silnici S5 v základním koridoru S5_D01C je územní rezerva D18R, která je určena
v případě výběru podvarianty kapacitní silnice S5 v územní rezervě S5_D01R. Výběr probíhá
v rámci EIA s předpokladem projednání v roce 2020. D18E a D18R silnice II/283 jsou k sobě
alternativou doplňující koridory S5_D01C, resp. S5_D01R. Územní rezervu nelze posuzovat jako
plnohodnotnou variantu, tudíž ani srovnávat z hlediska velikosti vlivu. Momentálně je zapotřebí
počkat na výsledky procesu EIA, který prověří a posoudí vlivy variantních řešení kapacitní silnice
S5 a navazujícího napojení silnicí II. třídy na Semilsko. S těchto důvodů nejsou navrhována
variantní řešení na úrovni ZÚR.
Koridor D18E zasahuje do několika prvků ÚSES. V pásu územní rezervy je rozsah těchto prvků
o něco menší.
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Z hlediska vlivu na akustickou situaci, kvalitu ovzduší a veřejné zdraví lze předpokládat zlepšení
stávající situace v sídlech, kterými prochází stávající silnice II/283. Prochází v délce téměř 3 km
zastavěným územím Turnova a jeho předměstím. Navazují menší sídla s různě hustou zástavbou
obytných objektů podél komunikace. Jsou to Mírová pod Kozákovem, Lestkov, Tatobity, Žlábek.
Rozsah zlepšení situace není možné na úrovni ZÚR posoudit, protože nejsou známy konkrétní
změny intenzit dopravy, resp. jaký podíl dopravního proudu na silnici II/283 představuje doprava
tranzitní. Vliv oproti případně vymezenému silničnímu koridoru v rámci územní rezervy bude
srovnatelný.
D18R - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Volavec – Zelený háj

V souvislosti s územní rezervou S5_D01R se vymezuje navazující územní rezerva D18R chránící
území pro potenciální variantní řešení přeložky silnice II/283 (v délce cca 3,5 km). Trasa této
územní rezervy vedená z MÚK Volavec severně míjí sídlo Volavec a dále míří k jižnímu okraji
zástavby sídla Tatobity, za kterým navazuje na vymezený koridor D18E. Územní rezervu nelze
posuzovat, tudíž ji ani nelze srovnávat jako rovnocennou variantu, ale lze uvést následující.
Koridor rezervy překonává podobně jako koridor S5_D01C svahy nad Václavským potokem
a Václavský potok. V tomto případě výše proti proudu jsou morfologické poměry mírnější. Vrstva
mapování biotopů (AOPK ČR, 2017) udává výskyt mezofilních křovin, širolistých suchých trávníků
a ovsíkových mezofilních luk. Zbývající část trasy představují pole a kulturní louky. Z prvků ÚSES
je dle ÚAP v prostoru územní rezervy lokální biokoridor, a to těsně před napojením do koridoru
D18E, v blízkosti biocentra, které koridor D18E z části zasahuje. Případný silniční koridor by
biokoridor křížil. V místě křížení biokoridor je křižovatka polních cest, biokoridor je alespoň v části
nefunkční.
Zvláště chráněná území se nevyskytují. Koridor vede mimo zastavěná obydlená území.
Na úrovni ZÚR nejsou zřejmé zásadní rozdíly ve stavu životního prostředí v odpovídající
části koridoru D18E a územní rezervy D18R. K výběru optimálního řešení je vhodné podrobnější
posouzení konkrétních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí. Na úrovni ZÚR se koridor
D18E a potenciální alternativní trasa chráněná územní rezervou jeví jako víceméně srovnatelné.
Je třeba řešit komplexně s koridorem S5.
D23A - silnice II/278, obchvat Český Dub
V rámci přípravy AZÚR byla zvažována i zcela nová varianta obchvatu Českého Dubu pracovně
označená jako D23B, která spočívala ve větším posunu obchvatu Českého Dubu severním
směrem až k vedení přenosové soustavy 400 kV do přírodního parku Ještěd a jeho prodloužení
o obchvat sídla Vlčetín. Varianta D23B byla nepřijatelná (dle názoru oznamovatele) zejména
z důvodu ochrany krajiny a životního prostředí, neboť zasahuje do přírodního parku Ještěd a má
největší zábor zemědělského půdního fondu I. a II. třídy ochrany. Dále tato varianta koliduje
s koridorem pro dvojité vedení VVN 400 kV Babylon – Bezděčín (viz PÚR ČR, 2015), je nejdelší.
V souvislosti se zásahem do přírodního parku Ještěd je, v čl. 3 písm. b) Nařízení Libereckého kraje
č. 5/2005 o zřízení Přírodního parku Ještěd, uvedena povinnost rozvoj obcí částečně zasahujících
do přírodního parku Ještěd usměrňovat mimo území parku.
Varianty nové trasy silnice II/278 D23 a D23A vedou mimo přírodní park Ještěd. Příslušný dotčený
orgán ochrany přírody a krajiny na dotaz pořizovatele deklaroval, že k variantě D23B by tak
nemohlo být vydáno souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Nový koridor D23A je podle vydaných ÚP Český Dub, ÚP Proseč pod Ještědem a ÚP Bílá posunut
severním směrem oproti stávajícímu koridoru D23 o 500 m až 1000 m. Koridor D23A je
bezkonfliktní z hlediska relevantních veřejných zájmů, což deklarovala vydaná souhlasná
stanoviska dotčených orgánů k této variantě v procesu pořizování územních plánů.
Nový koridor představuje oproti stávající trase cca o 600 m delší zásah do ZPF. V původním
koridoru převládají kvalitní půdy II. třídy ochrany, nově jsou však zastoupeny ve větší míře i půdy
s nižším stupněm ochrany. Absolutní zábor kvalitních půd II. třídy ochrany se proto podstatně
nezmění.
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Koridor D23A je veden převážně po loukách a pastvinách, v menší míře po polích a v délce
cca 250 m zasahuje koridor do okraje kulturního lesa. Zvláště chráněná území se v blízkosti
nenacházejí. Koridor nově nezasahuje do prvků ÚSES. Jedná se převážně o kulturní degradované
louky, jen z části zasahuje koridor do mezofilních ovsíkových luk a poháňkových pastvin Další
přírodní biotopy se vyskytují okrajově.
Nový koridor D23A oproti stávajícímu koridoru D23 odklání dopravu zcela mimo obytnou zástavbu.
Lze důvodně předpokládat, že nově navržený koridor negativně ovlivní hlukovou situaci u menšího
počtu hlukově chráněných objektů než platný koridor. Nově je v rámci 200 m širokého koridoru
jeden hlukové chráněný objekt, a to v okrajové části v blízkosti napojení na stávající komunikaci.
Je reálné v navrhnout v rámci koridoru řešení, který hlukově chráněný objekt neovlivní z hlediska
hluku ani kvality ovzduší.
Rušený koridor D23 vymezený v platných ZÚR LK zasahuje do rozvojových ploch pro bydlení
vymezených v ÚP Český Dub, vede obytnou částí Starého Dubu, není nijak podrobně prověřen.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D23A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

-1

-1

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

-1

-1

PUPFL

0

-1

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

-1

0

-1

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

+1

+1

+1

Hluk

+1

+1

+1

Ovzduší

+1

+1

+1

-1 až +1

0

-1 až +1

0

0

0

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

D24A - silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant
Úprava koridoru D24 do D24A vyplynula z podrobného řešení v ÚP Frýdlant, kde bylo nalezeno
nové řešení s lepším napojením na plánovaný obchvat Frýdlantu D09D. Proto není navrhováno
variantní řešení.
Dochází k úpravě malé části koridoru (cca 500 m) na východním okraji. Vliv upravené trasy D24A
na životní prostředí byl posouzen v rámci posouzení ÚP Frýdlant a trasa odsouhlasena
ve stanovisku k vlivu na životní prostředí.
Prodloužení koridoru je navrženo na ZPF III. a IV. třídy ochrany, zábor půdy se oproti platné,
ale rušené variantě D24 mírně zvýší. Nebude nově dotčen ÚSES ani zvláště chráněná území ani
PUPFL. Zábor se týká kulturní louky a pole.
Měněná část koridoru nevede v dosahu před hlukem chráněných prostorů staveb, naopak se
koridor od zastavěného okraje obytné části Frýdlantu odklání. Podobně lze očekávat nepatrné
snížení imisního zatížení z dopravy na dotčeném okraji Frýdlantu a dílčí pozitivní vliv na veřejné
zdraví.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D24A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

-1

-1

Podzemní vody

0

0

0

ZPF

-1

-1

-1

PUPFL

0

0

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

Fragmentace krajiny

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0 až +1

0

0 až +1

+1

+1

+1

Ovzduší

0 až +1

0 až +1

0 až +1

Kulturní a historické památky

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

Veřejné zdraví
Hluk

Soustava NATURA 2000

D52E - silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň
Jedná se o upravené vymezení koridoru D52C pro vedení jihozápadního obchvatu města Mimoně,
který se upravuje dle nově zpracované podrobnější projektové studie. Studie prověřila variantní
umístění přeložky silnice II/268 v parametrech silnice I. nebo II. třídy mezi stávající silnicí II/268
ve směru na Českou Lípu a silnicí II/270 ve směru na Doksy a prokázala, že do stávajícího
koridoru D52C ze ZÚR není možné umístit novou silnici v požadovaných parametrech. Proto není
navrhováno variantní řešení.
Oproti schválenému koridoru D52C se zábor ZPF zvětšuje cca o polovinu, protože jižní část
platného koridoru vede v ose opuštěné železniční vlečky, podél starého výrobního areálu, ale nové
řešení je umístěno na ZPF. Lesní pozemky nově zasahují do koridoru okrajově, jedná se o okraje
malých remízů, vliv lze předpokládat zanedbatelný až žádný.
Sníží se intenzita dopravy v centru Mimoně. Koridor D52E se do blízkosti hlukově chráněných
objektů dostává zcela minimálně, je reálné zachovat odstup nejméně v desítkách metrů. Lze
očekávat snížení hluku v centru města, emisí z dopravy i dílčí pozitivní vliv na veřejné zdraví.
Úprava koridoru v AZÚR tyto vlivy oproti schválenému koridoru ZÚR podstatně nemění.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D52E)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

Podzemní vody

-1

0

-1

ZPF

-1

-1

-1

PUPFL

0

0 až -1

0 až -1

0 až -1

-1

-1

-1

-1

-1

0 až -1

-1

-1

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP
Fragmentace krajiny
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny

0

0

*

0

1 až +2

*

*

Veřejné zdraví

1 až +2

Hluk

1 až +2

0

1 až +2

Ovzduší

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

*

* +2 lze dosáhnou při spolupůsobení koridoru D52F

D52F - silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)
Upravuje se vymezení koridoru D52D ze ZÚR LK. Překryv s koridorem D52D je výrazný, k odklonu
dochází zejména na severozápadním konci. Důvodem změny je skutečnost, že technická studie
prokázala, že do platného koridoru D52D nelze umístit silnici v požadovaných parametrech
a navrhla úpravu trasování záměru. Proto není navrhováno variantní řešení.
Koridor se na obou svých koncích, kde se připojuje na stávající silniční síť, dostává do kontaktu
s okrajem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a ptačí oblastí Jestřebsko-Dokeské pískovce
a mokřady. Na východním konci je nově navrhován nepatrný posun koridoru ve směru mimo
CHKO a PO (v rozsahu do 100 m), což je na úrovni ZÚR v podstatě zanedbatelné. Jsou ovšem
vytvořeny předpoklady na projektové úrovni do území CHKO a PO vůbec nezasahovat.
Koridor oproti stávajícímu stavu (nulové variantě) odklání, v kombinaci s koridorem D52E, část
tranzitní dopravy ve směru na Českou Lípu a v opačném směru na Mnichovo Hradiště, aniž by byl
nutný průjezd Mimoní. Sníží se intenzita dopravy v centru města. Koridor se do blízkosti hlukově
chráněných objektů nedostává. Lze očekávat snížení hluku v centru města, snížení emisí
z dopravy i dílčí pozitivní vliv na veřejné zdraví. Oproti platnému koridoru D52D v ZÚR ke změně
na veřejné zdraví nedochází.
Osa koridoru D52F prochází v délce necelého 1 km na severovýchodě po hranici ptačí oblasti
Jestřebsko-Dokeské pískovce a mokřady. Bude zasažen kulturní borový remízek, kde nelze
teoreticky vyloučit výskyt skřivana lesního a lelka lesního. S ohledem na potenciální okrajový
zásah velmi malého rozsahu lze vliv odhadnout jako mírný negativní (-1). Úprava koridoru z D52D
do D52F znamená posunutí osy koridoru v řádu desítek metrů směrem ven z EVL. Na úrovni
podrobnosti ZÚR je úprava v podstatě nezjistitelná.
Vliv na životní prostředí se oproti schváleným ZÚR v podstatě nemění, nemění se tedy ani
potenciální kumulativní vlivy.

282

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D52F)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

-1

0

-1

Podzemní vody

-1

0

-1

ZPF

0

0

0

PUPFL

-1

0

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

-1

-1

-1

Přírodní zdroje a horniny

-1

0

-1

*

0

1 až +2

*

*

Veřejné zdraví

1 až +2

Hluk

1 až +2

0

1 až +2

Ovzduší

+1

0

+1

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

-1

0

-1

•

*

+2 lze dosáhnou při spolupůsobení koridoru D52E

D61 - silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou – Stružinec
Koridor je přebírán do ZÚR z vydaných územních plánů Lomnice nad Popelkou a Stružince.
Proto není navrhováno variantní řešení.
Koridor obchvatu je veden převážně po orné půdě. Obchvat Lomnice nad Popelkou by měl odvézt
stávající tranzitní dopravu (nulová varianta) z centra města, kde je vyhlášena městská památková
zóna.
Oproti nulové variantě dojde ke snížení dopravního zatížení v centrální části sídla, tím se sníží hluk
a znečištění ovzduší z dopravy. Pouze na cca 3 místech se koridor D61 dostává do blízkosti
jednotlivých chráněných prostorů staveb, zde patrně dojde ke zhoršení stávající dopravou
minimálně ovlivňované hlukové situace a zvýší se znečištění ovzduší dopravou. Předpoklady
pro zajištění splnění hlukových limitů jsou dobré. Vliv na veřejné zdraví by měl být celkově mírně
pozitivní. Zlepší se situace v hustě obydlené centrální části, ale částečně se zhorší situace
v nejbližším okolí obchvatu.
D62A - silnice II/278, obchvat Osečná
Koridor respektuje stávající obchvat Osečné dle územního plánu. Koridor obchvatu má délku
cca 3 km. Koridor navazuje na koridor D16A a koridor D17A. Proto není navrhováno variantní
řešení.
Nový koridor oproti stávající silnici (nulová varianta) odklání dopravu mimo obytnou zástavbu.
Pouze v místě křížení koridoru se silnicí II/592 se osa obchvatu přibližuje ke dvěma chráněným
prostorům staveb (cca 50 m). Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů jsou velmi dobré.
V okolí stávající komunikace II/278 lze v obydleném území očekávat prokazatelné snížení hluku.
Dojde ke snížení dopravního zatížení v centrální části sídla. Část dopravního proudu bude cílová
doprava, která obchvat využívat nebude. V závislosti na snížení dopravy v centru obce se sníží
znečištění ovzduší z dopravy. Nepatrně se může zvýšit znečištění ovzduší z dopravy v nejbližším
okolí obchvatu.
Obchvat města může částečně narušit krajinný rámec sídla a stávající strukturu sídla a navazující
krajiny. Velikost vlivu lze předpokládat s ohledem na okolí města a stávající charakter okrajové
zástavby jako spíše mírný negativní vliv.
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D64 - silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších
AZÚR přebírá z územních plánů Martinic v Krkonoších a Roztok u Jilemnice obchvat. Koridor D64
je vymezen pro západní obchvat Martinic v Krkonoších. Jiné varianty (např. násobně delší
východní obchvat), kromě varianty nulové, nejsou reálné.
Koridor obchvatu má délku cca 1200 m. Je veden převážně po orné půdě (76 %), z toho
nejkvalitnější půdy I. a II.třídy ochrany představují 55 % plochy ZPF. 22 % plochy koridoru
představují PUPFL na severním okraji koridoru.
Zvýší se povrchový odtok vody z komunikace. Nová komunikace může mít mírný negativní vliv
na krajinný ráz.
Nový koridor odklání oproti stávající komunikaci dopravu mimo obytnou zástavbu v obci a mělo by
dojít ke zvýšení plynulosti dopravy. V okolí stávající komunikace II/293 lze v obydleném území
obce očekávat snížení hluku, pokles znečištění ovzduší z dopravy a v důsledku toho i mírný
pozitivní vliv na veřejné zdraví. Na jižním okraji koridoru se osa obchvatu přibližuje ke dvěma
chráněným prostorům staveb (cca 30 m). Lze očekávat zvýšení hluku, mírné znečištění ovzduší
z dopravy. Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů v okolí nového koridoru jsou dobré.
Vliv na veřejné zdraví by měl být celkově mírně pozitivní.
D74A - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Vymezení koridoru D74A pro řešení křižovatky a nového napojení přeložek silnic v návaznosti
na koridory D05B/2 a D50 na stávající silnici I/38 je do značné míry formální. Cílem je vytvořit
prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení na stávající komunikace a plánované
přeložky silnic. Nepatrným prodloužením řešeného úseku, de facto v trase stávající komunikace se
vlivy na úrovni ZÚR oproti současnému stavu podstatně nezmění. Vliv na životní prostředí lze
na úrovni ZÚR považovat za velmi malý.
Jedná se o koridor, který má vytvořit prostor napojení silnice I/38 a silnice I/9, popř. silnice nižší
třídy na Jestřebí. Umístění koridoru je místně determinováno uvedenými komunikace a jejich
přeložkami. Z tohoto důvodu nejsou navrhována variantní řešení.
ŽD8_D26D úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění
Z původní variantní územní rezervy D26R (Příšovice – Čtveřín) se dělá návrhový koridor
a odpovídající úsek z původního návrhového koridoru (oblouk blíže k Turnovu) se vypouští.
Od platného koridoru se koridor odklání severně od Lažan směrem k jihozápadu. V koridoru
současné železniční trasy prochází koridor místní částí Doubí, za kterou protíná okraj údolí
Čtveřínského potoka, pokračuje po polích, kříží D10 u Příchovic, napojuje se osou koridoru
do současné železniční trati a vede na hranice kraje.
Nové trasování koridoru odpovídá lépe stávajícím znalostem a představám o záměru železničního
spojení Praha – Liberec než původní trasa v ZÚR. Žádné další varianty nejsou v ZÚR navrhovány
ani prověřovány. Prověřování konvenčního železničního spojení Praha – Liberec a rychlého
železničního spojení Praha – Liberec – Wrocław různými studiemi v mnoha variantách aktuálně
probíhá na Ministerstvu dopravy na základě úkolu uložených v PÚR ČR (viz článek 95a a článek
177).
Cca 84 % plochy koridoru představuje ZPF. 15% koridoru připadá na PUPFL. Vliv na přírodní
poměry se nepředpokládá výrazný. Nejvíce budou zasaženy polní agrocenózy, lokálně v malé
míře přírodní biotopy. Zvláště chráněná území nejsou dotčena.
V rámci sídla Doubí a Svijany prochází koridor v blízkosti obytné zástavby, což platí
i pro současnou trasu železnice. Může dojít ke zvýšení emisí kluku v důsledku zvýšené rychlosti
a intenzity přepravy. Na druhou stranu u nového záměru je možné účinně snižovat hluk v okolí
protihlukovými clonami.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26D)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

-1

0

-1

PUPFL

-1

0

-1

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES,
VKP

-1

0

-1

Fragmentace krajiny

-1

0

-1

Krajinný ráz

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0 až -1

0

0 až -1

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

Ovzduší

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov, optimalizace a dílčí přeložka jednokolejné trati, elektrizace,
Koridor je vymezen na stávající trati a v jednom krátkém úseku narovnává poloměr oblouku
pro požadovanou rychlost. Žádná jiná varianta pro optimalizaci stávající trati kromě varianty nulové
není reálná.
Jedná se o úpravu koridoru v délce celkově cca 1 km, mění se přitom poloměr oblouku tak, že se
nová trasa odchyluje cca o 200 m, a to mezi západním okrajem Turnova a sídlem Přepeře. Vliv
na zábor půdy a na přírodní prostředí v území se nezmění, jedná se o pole obklopené zástavbou.
Drobná změna trasy nebude mít podstatný vliv na hlukovou situaci v nejbližších vnějších
chráněných prostorech staveb, protože se v blízkosti upraveného koridoru nevyskytují,
resp. vzdálenost se nemění.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26/1)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

0 až -1

0

0 až-1

PUPFL

0

0

0

Ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

Ovzduší

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0
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ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění
Původní řešení železničního napojení Turnova ze ZÚR bylo zpracováno jako doplněk jiného již
překonaného (v AZÚR měněného) řešení přímého železničního spojení Liberce s Prahou v úseku
tzv. Lažanskou spojkou.
Výraznější změna oproti stávajícímu řešení v ZÚR. Nově řešení napojení Turnova bude na rozdíl
od řešení v ZÚR více využívat stávající trať, kde dojde k optimalizaci a zdvojkolejnění – rozšíření.
Jiné varianty nejsou s ohledem na minimální vliv navrhovaného koridoru navrhovány.
Hlukové poměry v území se podstatně nezmění, zdrojem hluku bude stále stejný koridor. Lze
počítat se zvýšením přepravní intenzity, ale na druhou stranu bude možné realizovat případně
potřebná protihluková opatření. V upraveném úseku je obytná zástavba v kontaktu s koridorem
v malé části.
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (ŽD8_D26/2)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

0 až -1

0

0 až -1

Hluk

0 až -1

0

0 až -1

Ovzduší

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
VKP

biota,

ZCHÚ,

ÚSES,

D33/2-5 úsek Rynoltice – Mimoň, optimalizace, elektrizace
Koridor se oproti úpravě v platných ZÚR nemění. Došlo ke zkrácení a rozdělení na dílčí úseky.
Nemění se ani velikost vlivu na úrovni ZÚR. Lze akceptovat.
D33/6 úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky, elektrizace
Vymezení jiných variant na úrovni ZÚR a vyhodnocování jejich vlivu na životní prostředí by
vzhledem k pokročilému stavu přípravy záměru (zpracování dokumentace pro stavební povolení)
není navrhováno. Protože se jedná o narovnání směrových oblouků trati, jiné řešení není reálné.
Koridor D33/6 vymezovaný v šíři 600 m má umožnit dílčí přeložky železniční tratě v nové stopě.
Přeložkami dojde ke zkrácení tratě o cca 300 m a ke zvýšení traťové rychlosti. Koridor je dlouhý
cca 6,2 km.
Koridorem prochází migrační koridor pro velké savce. Přeložka stávající železniční trasy
však nebude znamenat změnu v migrační prostupnosti území. Koridor prochází částečně sídlem
Božíkov a dále mimo obydlená zastavěná území. Vliv na hlukovou situaci by neměl být ve srovnání
se současným stavem (nulovou variantou) podstatný. Změny vlivu na další složky ŽP jsou
zanedbatelné nebo žádné.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (D33/6)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných ZÚR

změna oproti platným
ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

Podzemní vody

0 až -1

0

0 až -1

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

Fragmentace krajiny

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

Ovzduší

0

0

0

Kulturní a historické památky

-1

0

-1

Soustava NATURA 2000

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
VKP

biota,

ZCHÚ,

Hluk

ÚSES,

D63 - úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
Koridor D63 navazuje na koridor vymezený v ZÚR Ústeckého kraje. Koridor k optimalizaci stávající
trati prochází řešeným územím v délce cca 4 km. Koridor prochází morfologicky komplikovaným
územím údolí řeky Kamenice. Převážně bude využit prostor stávajícího tělesa železnice. Dílčí
úpravy (optimalizace), nejsou na úrovni koridoru ZÚR známé. Možnosti úprav trasy jsou v daném
případě dané morfologií terénu a jsou pravděpodobně omezené. S ohledem na charakter záměru
nejsou navrhovány varianty.
Vliv na ŽP jsou na úrovni ZÚR těžko zjistitelné. Rozsah úprav bude třeba přizpůsobit přijatelnému
vlivu na ŽP.
E25_E8E - vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
Na základě úkolu z PÚR ČR se mění územní rezerva na návrhový koridor v délce cca 13 km.
Aby bylo umožněno vyhodnocení vlivů dílčích variant na podrobnějších úrovních posuzování, je
koridor v prostoru Nového Boru a Svoru navržen v proměnlivé šíři a obsahuje všechny
připravované varianty trasování vedení VVN 110 kV dle zpřesněné dokumentace k provedení
stavby. Navrhování nových variant v AZÚR mimo variant prověřovaných v EIA a vyhodnocování
jejich vlivů na životní prostředí by postrádalo smysl.
Oproti stávající územní rezervě v ZÚR dochází koridorem E25_E8E k posunu trasy v některých
úsecích o cca 200 m. V prostoru Nového Boru a Svoru je lokální odklon od trasy výraznější, nový
koridor se ve větší míře vyhýbá zastavěnému obydlenému území.
Lze předpokládat krátkodobý zábor půdy v trase vedení při výstavbě, k trvalému záboru by dojít
nemělo. Naopak v případě lesa v trase vedení a jeho v ochranném pásmu bude existence lesa
omezená.
Míra vlivu na krajinný ráz bude závislá na konkrétním technickém řešení (vedení – vzduchem
na stožárech nebo pod zemí), což nelze na úrovni ZÚR předjímat a nelze tedy tento vliv konkrétně
hodnotit. Nejrozsáhlejší ovlivnění lze očekávat v zalesněných úsecích, kde může docházet
k rozšíření stávajících průseků pro silnice.
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E7A – vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa – TR Nový Bor
Koridor E7 vymezený v ZÚR LK pro vedení VVN 110 kV Česká Lípa Sever – TR Nový Bor se
nahrazuje upřesněným koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká Lípa Dubice – TR Nový
Bor dle podrobnější dokumentace se souhlasným stanoviskem EIA.
Úsek koridoru TR Česká Lípa Dubice – Volfartice sleduje stávající trasu VVN 110 kV linky V1501
a V1509 a částečně trasu VN 35 kV, úsek koridoru Volfartice – Nový Bor – dvojité vrchní vedení
v trase VN 35 kV, ve stávající trase s menšími úpravami koridoru. Záměr spočívá v částečné
výměně stávajících stožárů nebo jejich posunu a v částečném vybudování nového vedení VVN,
jedná se o doplnění části vedení 2 x 110 kV, které se v současné době provozuje na VN 35kV.
Původní koridor E7 byl vyhodnocen v SEA ZUR 2011, změny vedení koridoru E7A jsou v řádech
desítek metrů (o cca 10 – 70m), podstatnější rozdíl je jen v Okrouhlé a v České Lípě, kde je koridor
prodloužen z TR Sever až do TR Dubice - souběh se stávajícím vedením VVN 110 kV od TR
Dubice do Volfartic.
Vliv rušeného koridoru E7 je na většinu složek životního prostředí velmi malý, spíše teoretický
(0 až -1). Potenciální mírný negativní vliv (-1) byl identifikován na PP a EVL Cihelenské rybníky.
I zde se jedná o vliv spíše teoretický, popř. nešetrného řešení zejména ve fázi realizace, což je
pod podrobnost posuzování ZÚR. Proto nejsou navrhována žádná zmírňující opatření. Vliv bude
vhodné prakticky vyloučit vhodným navržením realizace. Úprava koridoru E7A potenciální vliv
prakticky nemění (0).
Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E7A)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

Velikost
kumulativního vlivu

dle platných ZÚR
(E7)

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0 až -1

0

0 až -1

0

PUPFL

0 až -1

0

0 až -1

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

-1

0

-1

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz

Hluk
Ovzduší
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

E12C - vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice
Koridor (cca 6 km) je vymezen v rámci zastavěného území Liberce. Koridor E12C nahrazuje
koridor E12B, který mění v dílčích úsecích podle poznatků z územního plánu Liberce, např. v řádu
100-200 m z ulice Svobody na východ okolo kolejí Technické univerzity Liberec a potom u sídliště
Kunratická.
Na úrovni ZÚR se další významnější vlivy na životní prostředí nepředpokládají a změnou koridoru
E12B do E12C se tak vlivy na životní prostředí nemění.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E12C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných
ZÚR

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

Hluk

0

0

0

0

Ovzduší

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

PUPFL
Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Fragmentace krajiny
Krajinný ráz

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

E38A - vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice
Záměr je prověřen na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. Až na malou výjimku se jedná
o posílení stávající trasy vedení. V souvisle zastavěném území není účelné na úrovni ZÚR
vyhledávat variantní řešení.
Stávající dvojvedení VVN 110kV (2,2 km) bude rekonstruováno na nové čtyřnásobné vedení
ve stávající trase s mírným odkloněním v místě stávající zástavby RD na území Stráže nad Nisou.
Nově vzniklé linky budou zaústěny do nové TR Nové Pavlovice. Zvýšení přenosové kapacity
vedení ve stávající trase nemá na úrovni ZÚR podstatný vliv na životní prostředí.
E39C - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí
Upřesněné vedení podle podrobného řešení územního plánu Liberce napojuje přeloženou
trafostanici z Doubí. Koridor má délku cca 600 m. Nebudou dotčena zvláště chráněná území
ani ÚSES. Jedná se o krátkou trasu na kulturní louce, na okraji průmyslové zóny. Vliv na životní
prostředí bude minimální a změny vlivu vyplývající ze změny koridoru E39A na E39C nepodstatné.
Jedná se o krátké spojení stávající vedení VVN s plánovanou transformovnou. Pro nejsou
navrhována variantní řešení.
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Zjednodušující shrnutí vlivů na složky a faktory životního prostředí (E39C)
Velikost vlivu
Složky a faktory ŽP

dle platných
ZÚR

změna oproti
platným ZÚR

dle AZÚR

Velikost
kumulativního vlivu

Povrchové vody

0

0

0

0

Podzemní vody

0

0

0

0

ZPF

0

0

0

0

PUPFL

0

0

0

0

0

0

0

Fragmentace krajiny

0

0

0

0

Krajinný ráz

0

0

0

0

Přírodní zdroje a horniny

0

0

0

0

Veřejné zdraví

0

0

0

0

Hluk

0

0

0

0

Ovzduší

0

0

0

0

0 až -1

0

0 až -1

0

0

0

0

0

Ekosystémy,
ÚSES, VKP

biota,

ZCHÚ,

Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000

0

E23A Transformovna - Liberec Doubí
AZÚR mění umístění plochy pro novou trafostanici v rámci průmyslové zóny Liberec – jih z E23
na E23A. Vliv na životní prostředí bude minimální a změny vlivu vyplývající ze změny plochy E23
na E23A nepodstatné. Důvodem změny (upřesnění) umístění transformovny je vymístění plochy
mimo koridor pro modernizaci železniční trati Praha – Liberec upřesněný v řešení územního plánu
Liberce. Jedná se o řešení dohodnuté na úrovni územního plánu, z pohledu ZÚR je změna
nepatrná, vyhledávat jiné varianty umístění plochy v rámci AZÚR nemá smysl.
VTL1A - VTL plynovod – Jablonec nad Nisou – Smržovka, posílení, přeložky
Koridor (cca 4,3 km) se vymezuje z důvodů, že nelze všude při rekonstrukci dodržet stávající trasu
VTL plynovodu. Pro to je vymezován invariantně, podél stávajícího VTL plynovodu. V praxi je
možné, že plynovod při rekonstrukci bude muset z technických důvodů nepatrně změnit trasu
v rámci vymezeného koridoru VTL1A. O žádných jiných variantách změn trasy není uvažováno.
Vlivy lze na většinu složek ŽP na úrovni ZÚR považovat za velmi malé až žádné. Mírný negativní
vliv byl vyhodnocen na ZPF, přírodní prostředí, popř. kulturní památky.
VTL3 - VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek
Koridor pro VTL plynovod VTL 3 je vymezován v délce cca 6 km na základě požadavku
Ministerstva průmyslu a obchodu. Koridor je veden víceméně v nejkratší možné spojnici dvou
propojovaných lokalit. Jeho vlivy na životní prostředí se nepředpokládají takového významu,
aby bylo nezbytné vyhledávat jiné varianty. Variantou k navrhovanému koridoru je nulová varianta
spočívající ve využití stávajících VTL plynovodů.
S trvalým záborem ZPF se nepočítá. Koridor je veden z velké části lesním prostředím
přes Černostudniční hřeben (cca 54 % délky koridoru), kde bude v ochranném pásmu ponechán
koridor bezlesí. Zvláště chráněná území do koridoru nezasahují. Funkčnost lesního prostředí
narušena významně nebude. Rovněž by nemělo dojít ani k podstatnému ovlivnění dotčených
prvků ÚSES. Lze očekávat liniové narušení, popř. některých lesních přírodní biotopů. Vliv je
hodnocen na úrovni ZÚR jako mírný negativní.
Další vlivy se předpokládají velmi malé.
Na základě posouzení všech vlivů na životní prostředí AZÚR nebyly zjištěny důvody
pro navrhovaní dalších variantních řešení posuzovaných koridorů.
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Popis metod hodnocení
Dokumentace SEA AZÚR na životní prostředí nebyla původně (v roce 2014-15) zpracována
dle Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí (Krajíček
a kol., 2014) z důvodu již značné rozpracovanosti dokumentace SEA v době, kdy bylo Metodické
doporučení zveřejněno. Při tomto doplnění dokumentace SEA podle upravené AZÚR (nový návrh
pro společné jednání) byla prověřena věcná a formální shoda s Metodickým doporučením.
Posuzování vlivů se zabývá slovním zhodnocením všech typů zásad a záměrů včetně důsledného
hodnocení kumulativních vlivů. Hodnocení vlivů je v dokumentaci SEA provedeno z hlediska
potenciálních kladných a záporných vlivů, jak navrhuje metodické posouzení. Zpracované jevy
AZÚR jsou rozděleny na zásady bez územního průmětu a zásady (záměry) s konkrétním územním
průmětem.
V případě obecněji formulovaných zásad (bez konkrétního územního průmětu) řešících rozvoj
určitých oblastí nebo celého kraje, není výčet potenciálně dotčených jevů jednotlivými zásadami
relevantní a technicky zpracovatelný, protože by se tento výčet uváděl opakovaně pro každou
zásadu území celého kraje nebo jeho částí, (např. rozvojových oblastí). Nejvýznamnější jevy
životního prostředí sledované dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vedeny pro celé území kraje
v rámci grafické části AZÚR a v rámci dílčích schémat této přílohy VURÚ.
V těchto případech je třeba zajištění ochrany životního prostředí řešit na stejné úrovni jako
navrhovaný rozvoj, tj. formou vhodně formulovaných „kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území“ a „úkolů pro územní plánování“, kterým byla při posuzování vlivů věnována
zvláštní pozornost. U zásad bez konkrétního územního průmětu byla pozornost zaměřena
zejména na zpřesňující texty „kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území“ a „úkoly
pro územní plánování“. Zásady byly dle potřeby komentovány. Pozornost byla zaměřena
na vyváženost jednotlivých pilířů VURÚ. Protože posuzování probíhalo souběžně s tvorbou AZÚR,
byly v případě potřeby úpravy nebo doplnění zapracovány přímo do nového návrhu AZÚR, popř.
jsou navrhovány v kapitole A.8.
U záměrů s konkrétním územním průmětem byly hodnoceny vlivy jednotlivě na potenciálně
ovlivněné složky a faktory životního prostředí, které je možné na úrovni ZÚR hodnotit nebo
alespoň z hlediska možného vlivu relevantně komentovat. Slovní komentář je doplněn shrnujícím
a zjednodušujícím vyhodnocením velikosti vlivu na složky a faktory životního prostředí, které byly
pro účely vyhodnocení vlivů rozděleny na 14 jevů životního prostředí:
Povrchové vody
Podzemní vody
ZPF
PUPFL
Přírodní prostředí - ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP, apod.
Fragmentace krajiny apod.
Krajinný ráz
Přírodní zdroje a horniny
Veřejné zdraví
Hluk
Ovzduší
Klima
Kulturní a historické památky
Soustava NATURA 2000
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Pro snadnější orientaci v problematice je doplněno 5 tématických výkresů sledovaných jevů:
Výkres

Měřítko

NATURA 2000

1:200 000

Ochrana přírody a krajiny

1:200 000

Ochrana památek

1:200 000

Zemědělský a lesní půdní fond

1:200 000

ÚSES

1:200 000

Základním podkladem o potenciálně ovlivněných jevech životního prostředí byly ÚAP Libereckého
kraje (verze 2017). Dalším zdrojem informací byly územní plány dotčených měst a obcí, případně
ÚAP obcí s rozšířenou působností. V některých případech jsou využívány informace z jiné úrovně
posuzování záměrů, popř. aktuální terénní šetření k AZÚR. Jsou využity vlastní informace o území
nebo jsou využity informace z jiných podrobnějších dokumentací projektového posuzování.
V takových případech je zdroj informace uveden.
V případě, že byly k některým koridorům podrobnější podklady z hlediska vlivu na životní prostředí,
byly v některých případech použity pro informace o stavu území, např. výskyt zvláště chráněných
druhů. Pro hodnocení vlivů byla využita osobní znalost území řady koridorů z dřívějších průzkumů
a dlouhodobého působení v území.
Faktory ovlivňující veřejné zdraví (konkrétně vliv na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší a klima) byly
hodnoceny na základě odborného odhadu vycházející např. z předpokladu, že výstavba nových
komunikací bude znamenat zvýšení intenzit dopravy v nové trase, ale i pokles dopravy na trasách
stávajících.
Věcný soulad s Metodickým doporučením je i s vlastním způsobem vyhodnocování vlivů. Kromě
základního principu posuzování vlivů metodou geografické analýzy sledovaných jevů (posuzování
vlivů „od stolu“) je velmi důležitou součástí posouzení vlivů AZÚR (nad rámec Metodického
doporučení) znalost celého území, včetně detailní znalosti situace u řady koridorů. Jsou sledovány
přímé i nepřímé vlivy a doba jejich působení (např. fáze výstavby a fáze provozu). Závěrem jsou,
v případě potřeby, uváděna opatření pro snížení nebo kompenzaci vlivů odpovídající úrovni ZÚR.
Vlivy na složky životního prostředí jsou kvantifikovány do několika stupňů:
Číselné
vyjádření vlivu

Slovní vyjádření vlivu

-2

potenciálně významný negativní vliv

-1

potenciálně mírný negativní vliv, popř. vliv, k jehož určení významnosti chybí konkrétní
metodická kritéria a vliv nelze současně na úrovni ZÚR přesněji specifikovat

0

bez vlivu nebo zanedbatelný vliv

+1

potenciálně mírně pozitivní vliv

+2

potenciálně významný pozitivní vliv

?

vliv nelze vyhodnotit (z důvodu malého měřítka, popř. nedostatku informací o záměru
na úrovni ZÚR)

Poznámka: Metodické doporučení (Krajíček a kol., 2014) zpravidla podrobněji nedefinuje navrhované stupně
vlivu.
Sledované podtypy vlivů dle doby působení
Krátkodobé vlivy
Střednědobé
Dlouhodobé
Přechodné
Trvalé

působí po dobu realizace záměru
působí v případě etapové nebo neúplné realizace záměru (např. nerealizace
doprovodných staveb) nebo po dobu zkušebního provozu
působí po dobu provozu (užívání) realizovaného záměru
vratné vlivy
působí i v případě likvidace realizovaného záměru (nevratný vliv)
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Sledované podtypy vlivů dle způsobu účinku
Přímé vlivy
Nepřímé
(sekundární)
Dlouhodobé
Přechodné
Kumulativní vlivy
Synergické vlivy

působící přímo na posuzovanou složku životního prostředí
Vliv na posuzovanou složku životního prostředí působí zprostředkovaně (nepřímo)
přes jinou složku životního prostředí (např. zhoršení zdravotního stavu obyvatel
v důsledku nárůstu imisní zátěže ovzduší)
působí po dobu provozu (užívání) realizovaného záměru
vratné vlivy
Je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidů dusíku) z různých zdrojů
Definuje se jako působení vlivů různého druhu nebo působení různých vlivů
s nelineárním efektem (např. současné působení více zdrojů různých emisí)
na danou složku životního prostředí

Protože se jedná o aktualizaci ZÚR, ve které dochází poměrně často k dílčím úpravám již platných
koridorů, je pro každý faktor životního prostředí vliv uváděn jednotlivě pro stav platných ZÚR, je
uváděna relativní změna velikosti vlivu v důsledku AZÚR a je uváděna celková (absolutní) velikost
vlivu dle AZÚR. Takto rozčleněné hodnocení vlivu je uvedeno v tabulce u každého koridoru
i v souhrnné tabulce hodnocení vlivů všech koridorů společně.
Vyhodnocení zohledňuje všechny přepokládané vlivy různých typů, různé doby působení, způsobu
účinku i spolupůsobení více vlivů (kumulativní a synergické vlivy). Jsou posuzovány přímé i
nepřímé vlivy AZÚR. V konkrétním posuzování není vždy úplně přesné některé výše uvedené typy
a podtypy vlivů mezi sebou jednoznačně rozlišit, ani to není pro úplné posouzení vlivů koncepce
z pravidla klíčové. Hodnocení vlivů je zaměřeno na popis mechanismu působení, na velikost vlivu,
dobu trvání apod. Nemusí být výslovně uvedeno, zda se jedná např. o vliv přímý nebo nepřímý. Je
ale popsáno, jak k potenciálnímu ovlivnění může docházet; např., že vlivem znečištění ovzduší
nebo hluku může docházet k ovlivnění veřejného zdraví. Typ vlivu podle doby trvání je zpravidla
slovně v textu uveden pro všechny plánované koridory. V závorce, většinou na konci textu je
uveden kód velikosti vlivu, viz tabulka výše.
Složky a faktory životního prostředí, které ve většině posuzovaných záměrů nejsou potenciálně
ovlivněny, nemusí být u každého záměru komentovány (není vždy uváděno, že vliv je nulový).
Vlivy na tyto faktory životního prostředí jsou komentovány zejména v případě, že ovlivnění
(pozitivní/negativní) bylo zjištěno, popř. je pravděpodobné. Příkladem je ovlivnění migračních
koridorů velkých savců, ochrana přírodní zdroje a horniny apod.). Jednotlivě rovněž nemusí být
vždy slovně komentovány vlivy, které se opakují pro určité typy záměrů, popř. hodnocení míry vlivu
je na úrovni ZÚR omezené, a významnost vlivu se předpokládá maximálně mírná negativní. Na
úrovni ZÚR rovněž není možné např. hodnotit všechny vlivy na podzemní vody, protože velikost
vlivu zásadně ovlivňuje rozsah zásahů do podloží a umístění tohoto zásahu, apod. V rámci tohoto
jevu byly sledovány, např. střety koridorů s ochrannými pásmy vodních zdrojů.
Za textovým zhodnocením následuje tabelární zjednodušující shrnutí velikosti vlivů na sledované
jevy. Z důvodu přehlednosti nejsou již vlivy děleny na dílčí podtypy. Je uvedeno základní rozdělení
dle velikosti vlivu, které zohledňuje i všechna další výše uvedená kritéria. Pokud dochází ke změně
platného koridoru v ZÚR, je porovnán vliv platného řešení v ZÚR s navrhovanou změnou v AZÚR.
Porovnání je provedeno v tabulce v rámci tří sloupců, přičemž první hodnotící sloupec „dle
platných ZÚR“ vyjadřuje vliv schválených ZÚR na sledované jevy životního prostředí, sloupec
„změna oproti platným ZÚR“ vyjadřuje změnu vlivu oproti řešení v patných ZÚR a sloupec „dle
AZÚR“ vyjadřuje celkovou absolutní velikost vlivu koridoru po úpravě v AZÚR. Uvedené tabelární
zkratky zjištěných vlivů nelze sčítat (mírné zvýšení (-1) existujícího mírného vlivu (-1) nemusí
znamenat (-2), tj. významný negativní vliv.
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Zábory půdního fondu:
Odhad vlivu na ZPF a PUPFL je podrobně zpracován v textu Odůvodnění AZÚR, kde je
procentuálně vyhodnoceno zastoupení ZPF a PUPFL ve vymezených koridorech. Z tohoto
podkladu vychází i toto posouzení vlivu na životní prostředí. Navrhované stavby dopravní
infrastruktury (trvalý zábor půdního fondu) jsou v AZÚR řešeny v podobě ideových koridorů
o proměnné šířce. Odhad plošných záborů prvků dopravní infrastruktury je provedeno:
-

orientačním stanovením výměry budoucí trasy ve vymezeném koridoru [ha],

-

orientačním stanovením podílu základních druhů pozemků a agregovaných tříd ochrany
ZPF [%] v rámci trasy v ose koridoru.

Pro orientační vyhodnocení plošných požadavků trvalých záborů v koridorech dopravní
infrastruktury byly modelově stanoveny konstantní šířky navrhovaných tras, které dle konkrétních
terénních podmínek mohou být i místně značně odlišné (zatímní neznalost podélných a příčných
poměrů a vyplývajících požadavků na nutné terénní úpravy …):
Kategorizace komunikací

Šířka trasy

- silniční komunikace I. třídy (4-pruh), kapacitní silnice

30 m

- silniční komunikace I. třídy

20 m

- silniční komunikace II. třídy

15 m

- železnice

15 m

Navrhované stavby technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií a plynem jsou
v AZÚR řešeny v podobě ideových koridorů o proměnné šířce. Vzhledem k charakteru dotčení
pozemků stavbou (dočasný zábor půdního fondu) není následně provedeno vyhodnocení formou
plošných požadavků, ale pouze formou vyhodnocení dle délky jednotlivých dotčených prvků.
Navrhované stavby vedení elektrické energie jsou řešeny jednotlivými koridory, kde situace vlastní
stavby není dosud vymezena. Vzhledem k charakteru tzv. dočasného záboru a budoucímu
využívání dotčených částí pozemků (v koridorech bude zemědělské využívání pozemků vesměs
nedotčeno, v případě koridorů vymezených na lesních pozemcích nedochází ke změně druhu
pozemku, resp. pouze dojde ke změně zatřídění v plochovém členění LHP/LHO v rámci
evidovaných lesních pozemků) jsou jednotlivé záměry uvedeny jejich výčtem, bez plošného
vyhodnocení.
Archeologická naleziště
Potenciální možnost ovlivnění archeologických památek byla sledována podle jedné z vrstev ÚAP,
a sice „charakteristika území dle pravděpodobnosti archeologických nálezů“. Území LK je
rozděleno do několika kategorií:
-

-

-

ÚAN I. – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů,
ÚAN II. – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů 51 – 100%,
ÚAN III. – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch.
nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být
osídleno nebo jinak využito člověkem; 0 – 50 % pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů,
ÚAN IV. – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá
vytěžená území (lomy, cihelny, pískovny apod.).
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Kumulativní a synergické vlivy:
Hodnocení kumulativních a synergických vlivů je přizpůsobena velká část dokumentace SEA.
Posouzení kumulativní a synergických vlivů vychází z následujících kroků:
•

V kapitole A.1 je popsán vztah k jiným koncepcím. Je zde popsána souvislost s dalšími
koncepčními dokumenty, kde je zjištěno, které koncepce a jak mají vztah k AZÚR, z čehož
lze identifikovat první potenciální vlivy s kumulativnímu nebo synergickými vlivy.

•

V kapitolách A.3. až A.5 je popsán stav životního prostředí v LBK a jsou uvedeny
potenciálně ovlivněné složky a faktory životního prostředí. Jsou uvedeny problémy ochrany
životního prostředí, které by mohly být dalším rozvojem potenciálně ovlivněny. Je tak
upozorněno na rizikové oblasti, kde nelze vyloučit kumulativní a synergické vlivy se
stávajícími aktivitami v území.

•

Je vyhodnocen vliv dílčích zásad a opatření AZÚR, vyhodnocena je velikost vlivu a dosah
tohoto vlivu (pokud je to možné).

Speciální části hodnocení kumulativních a synergických vlivů je zhodnocení průniků vlivů
různých záměru z hlediska vzájemného působení, velikosti tohoto působení a vzájemných
interakcí, tj. do jaké míry dochází ke změně velikosti dílčích vlivů. Posuzování
kumulativního a synergického působení různých záměrů je prováděno různě podle
ovlivněných složek nebo faktorů životního prostředí. Odpovídá přitom způsobu hodnocení
jednotlivých záměrů (např. koridorů). V případě záborů území (ZPF, PUPFL) se vychází
např. z procentuálního zastoupení sledovaných veličin ve vymezených koridorech.
V případě navyšování povrchového odtoku se odhad zpevněné plochy jednotlivých
vymezených koridorů sčítá. V některých dalších případech nelze vliv na úrovni ZÚR
konkrétně kvantifikovat. Je tedy použito slovního komentáře, např. pro změnu rozsahu
obytných území podél komunikací apod.
Hodnocení kumulativních a synergický vlivů je provedeno pro každý posuzovaný koridor pod
shrnující přehledovou tabulkou zjištěných vlivů. V tabulkovém přehledu je schématickou zkratkou
vyhodnocen i potenciální kumulativní vliv konkrétního koridoru. Pokud je vliv nulový, není dále
v textu komentován. Kladné a záporné kumulativní vlivy jsou slovně komentovány. Jsou např.
uvedeny další záměry (koridory), které se na kumulativním nebo synergickém vlivu mohou podílet.
•

Shrnutí kumulativních a synergických vlivů je uvedeno i souhrnně pro vybrané sledované jevy
na konci příslušné části kapitoly A.6.
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A.8.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI
VŠECH
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AZÚR zohledňuje ochranu životního prostředí a veřejného zdraví v rámci kritérií, podmínek a úkolů
navrhovaných zásad, ale i v rámci úvodem formulovaných priorit obecných. Součástí AZÚR tak
jsou opatření pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření vznikala
i v průběhu přípravy AZÚR souběžně s vyhodnocením vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Většinou šlo o drobné úpravy formulací textu. Jednalo se zejména o úpravy zásad týkajících se
protipovodňových opatření, cílových kvalit krajin, MTK apod.. Přesto na základě posouzení vlivu
AZÚR na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 byly navrženy některé další podmínky
a doporučení.
Opatření jsou navrhována u záměrů, u nichž je reálné negativní vliv na úrovni ZÚR konkrétním
opatřením nebo podmínkou snížit. Protože řada opatření se týká spíše podrobnější úrovně
přípravy, jsou další podmínky uvedeny i v kapitole A.11. Návrh požadavků na rozhodování
ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivu na životní
prostředí. Níže uvedená opatření již jsou součástí výrokové části AZÚR, jak je dále jednotlivě
uvedeno.
Konkrétní opatření pro jednotlivé zásady a navrhované koridory:
-

-

-

-

-

-

-

-

U zásad Z10 a Z11 (SOB4) upravit úkol pro územní plánování, konkrétně poslední odrážku
bodu e) takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť
stávajících cest“. (Bylo doplněno do výrokové části AZÚR v zásadách Z10, Z11 do úkolů
pro územní plánování bod e).)
U zásady Z31 doplnit do kritéria a podmínek bod d) : „.…,ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“ (Je již součástí výrokové části - bylo doplněno ve spolupráci s projektantem
při tvorbě návrhu AZÚR.)
V koridoru D63 je třeba zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL Horní Kamenice
a jejich biotopů. (Je součástí výrokové části AZÚR zásada Z16 úkoly pro územní plánování
ke koridoru S11_D03/1 v souladu se stanoviskem MŽP.)
D05B/1: Zajistit vyloučení přímého zásahu do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. Minimalizovat zábor navazujících vhodných terestrických biotopů v nivě Šporky
a v okolí Stružnického potoka. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1,
koridor D05B/1, úkoly pro územní plánování, viz rovněž kapitola A.11.).
D05B/2: Minimalizování zásahy na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady. Křižovatku I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu západně
od současné silnice I/9. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, koridor
D05B/2, úkoly pro územní plánování, viz rovněž kapitola A.11.).
D05B/2: Je třeba maximálně omezit až vyloučit přímý kontakt s kulturními památkami,
popř. jejich disturbanci v prostoru Zahrádek a minimalizovat tak částečně vliv na kulturní
památky a krajinný ráz (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, koridor
D05B/2, úkoly pro územní plánování, viz rovněž kapitola A.11.).
D11C: Zajistit dostatečnou propustnost dálkového migračního koridoru č. 884. (Je součástí
výrokové části jako úkol pro územní plánování, viz rovněž kapitola A.11.)
S5_D01C: Minimalizovat negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery (V souladu
se stanoviskem MŽP je součástí výrokové části AZÚR v zásadě Z16, úkoly pro územní
plánování ke koridoru S5_D01C, viz rovněž kapitola A.11.).
Zásada Z4 ROS02 úkoly pro územní plánování: „Umisťování zastavitelných ploch ve volné
krajině, například podél koridoru S5_D01C, jen ve výjimečných případech (přípustné pouze
ve vazbě na centra osídlení)“. (Úkol pro ÚP vyplývá ze stanoviska MŽP a je zapracován
ve výrokové části AZÚR. S ohledem na další textové vazby ve výrokové části je formulace
upravena, viz podrobně vysvětlení v části A.14.).
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S11_D03/1 (grafická úprava): Pro minimalizaci vlivu v dalších fázích přípravy je koridor
omezen o jižní část, a vyloučen je tak zásah do Černého rybníka a Vrbového potoka. (Je
upraveno ve výkresové části pro další fázi projednávání AZÚR). Naopak rozšířen bude
koridor na území Ústeckého kraje.
S11_D03/1 (textová úprava): Minimalizovat negativní vlivy na ZCHÚ a lokality soustavy
NATURA 2000, eliminovat negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy do Černého rybníka a nivy
Vrbového potoka. (Je součástí výrokové části AZÚR zásada Z16 úkoly pro územní
plánování ke koridoru S11_D03/1 v souladu se stanoviskem MŽP.)

Obecné zásady při uplatňování ZÚR na nižších úrovních ÚPD, popř. na projektové úrovni

Kromě konkrétních opatření k předcházení popř. minimalizaci vlivu na životní prostředí uvádíme
obecně platné kritéria a podmínky, které je třeba respektovat při rozhodování o změnách v území
na nižších úrovní ÚPD a na projektové úrovni:
Minimalizovat zábory ZPF a PUPFL. Přednostně chránit půdy a I. a II. třídy ochrany,
(viz rovněž kapitola A.11.).

-

-

-

(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a byl pro
zdůraznění významu ochrany půdy (PUPFL a ZPF a především půdy I. a II. třídy ochrany
ZPF jsou limity využití území a současně přírodní hodnoty území) doplněn do kapitoly D.1
Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury do kritérií a podmínek pro rozhodování o
změnách v území. Uplatňování priority P8 též souvisí s úkolem územního plánování,
uvedeným v § 19 odst. 1, písm. c) stavebního zákona. Ochrana zemědělského a lesního
půdního fondu je zásadní ve smyslu ochrany neobnovitelných složek životního prostředí i
ve smyslu uchování produkčních hodnot území. Při územně plánovací činnosti je nutno tyto
přírodní hodnoty respektovat (jsou zároveň limitem využití území), chránit a odpovědně
rozvíjet.)
Minimalizovat zásahy do koryt vodních toků, nezhoršovat migrační prostupnost, průtokové
poměry v tocích a nivách a hydroekologický potenciál.
(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P8, P9 a je
obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní
infrastruktury požaduje respektovat limity využití území, zejména přírodní a krajinné
hodnoty (vodní tok a plocha je hodnotou území i limitem využití území – VKP ze zákona).
Při územně plánovací činnosti je nutno tyto přírodní hodnoty, které jsou zároveň limitem
využití území, respektovat, chránit a odpovědně rozvíjet (minimalizovat jejich dotčení či
ovlivnění). Migrační prostupnost lze zajistit vhodnými urbanizačními nebo technickými
opatřeními. Méně bariér v území znamená jeho vyšší kvalitu z hlediska estetického i z
hlediska ochrany migrace a biodiverzity. Vytváření územních podmínek pro zajištění a
obnovu migrační průchodnosti vodních toků je stanoveno v úkolech pro územní plánování v
zásadě Z42 (není měněno AZÚR LK č.1). Průtokovými poměry ve vztahu k využití
obnovitelných zdrojů energií se zabývá i zásada Z31, kdy je konstatováno, že využití
potenciálu vodní energie je na území Libereckého kraje již velmi omezené i z důvodu
zachování hydroekologického potenciálu.)
V koridorech zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů navrhovat řešení
s ohledem na minimalizaci vlivů na vodní režim a jakost vodních zdrojů. (Je zohledněno
jako obecný územní limit ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území, viz rovněž kapitola A.11.).
Při zpřesňování liniových staveb v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat
výběrem vhodné trasy negativní vlivy na přírodní prostředí (biotu, VKP, ÚSES, ZCHÚ,
lokality soustavy NATURA 2000 apod.) (Je zohledněno jako obecný územní limit
ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území, viz rovněž kapitola A.11.).
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Při zpřesňování trasy silničních koridorů zpřesňovat umístění v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby, aby bylo zajištěno splnění hlukových limitů a limitů pro znečištění
ovzduší (viz rovněž kapitola A.11.).
(Obecný požadavek je na úrovni územně plánovací činnosti řešen v prioritě P12 a je
obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní
infrastruktury požaduje minimalizace negativních dopadů dopravní a technické
infrastruktury na urbanizovaná území.)
Na úrovni územních plánů při rozvoji sídel respektovat migrační prostupnost území
a zachování klidových míst v krajině. U dopravních staveb zajistit dostatečnou migrační
prostupnost. (Viz rovněž kapitola A.11.).
(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P9, návazně
i P12 a je obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde je požadováno při upřesňování
koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící
živočichy. Text o migrační prostupnosti území byl doplněn textem o zachování klidových
míst v krajině. Zajištění průchodnosti krajiny při vymezování koridorů a ploch dopravní
a technické infrastruktury je též v úkolech pro územní plánování zásady Z42 v kapitole E.1
Zásady ochrany a rozvoje přírodních hodnot.)

Relevantním opatřením na úrovni ZÚR je, v případě zjištěného významného negativního
vlivu, navržení variantního řešení, vypuštění dílčího záměru, změna prostorového vymezení,
popř. doplnění regulativu. To bylo provedeno a je zohledněno v návrhové části AZÚR pro
koridor S11_D03/1. U koridoru D05B/2, kde se vliv v důsledku AZÚR nemění, je doplněno
zmírňující opatření pro navazující úrovně přípravy záměru.
Pro další navrhované nebo upravované koridory nebyly významné negativní vlivy
v důsledku AZÚR zjištěny. Pro řešení mírných negativních vlivů jsou navrženy požadavky
na rozhodování ve vymezených koridorech, jejichž cílem je vliv staveb a činností
v jednotlivých koridorech minimalizovat. Tyto požadavky jsou s ohledem na zákonem dané
požadavky dokumentace SEA součástí zejména kapitoly A.11. S ohledem na zřejmou
souvislost jsou uvedeny i v kapitole A.8. Často je jedná o rekapitulaci obecně platných
principů při aktivitách, které mají negativní vliv na životní prostředí. Navrhovaná opatření
jsou velmi často obecně platná pro podobné typy koridorů, proto není nutné konkrétní
specifikace.

Vypořádání připomínek stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 je podrobně uvedeno v kapitole A.14.
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A.9.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO NÁVRHU AZÚR A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ
PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

AZÚR navazuje na platné ZÚR a vychází ze zadání schváleného v rámci Zprávy o uplatňování
ZÚR LK, kde byla požadována aktualizace nikoliv nové ZÚR. Naplnění cílů ochrany životního
prostředí bylo vyhodnoceno v rámci platných ZÚR. Pokud se týká AZÚR, bylo v rámci stanoviska
MŽP požadováno vyhodnocení naplnění cílů národních a regionálních koncepčních dokumentů
v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Byly prostudovány jednotlivé koncepční dokumenty, byl posouzen vztah AZÚR k cílům těchto
dokumentů a v případě, že byla zjištěna souvislost, je uvedeno, jak jsou tyto cíle naplňovány.
Zpracování obsahu této kapitoly je provedeno pro lepší orientaci v problematice dvěma způsoby,
které se liší hlavním třídícím kritériem pro seřazení textu. V první podkapitole jsou třídícím prvkem
návrhové koridory AZÚR, k nimž jsou přiřazeny komentáře, jak tyto koridory zohledňují vnitrostátní
cíle ochrany životního prostředí různých koncepcí ochrany životního prostředí. V druhé podkapitole
jsou třídícím kritériem samotné koncepce ochrany životního prostředí, které jsou členěny
na jednotlivé cíle. U těchto cílů je vysvětleno jak je zohledňuje AZÚR.
Protože koncepce nenavrhuje rovnocenná variantní řešení, není možné ani posoudit, jak byly cíle
ochrany životního prostředí zohledněny při výběru variant. Alternativou k některým koridorům jsou
územní rezervy, které ovšem nejsou předmětem posuzování vlivů (dle § 36 odst. 1 stavebního
zákona). Na základě vyhodnocení všech relevantních vlivů jednovariantních koridorů vyplývá,
že se jedná ve všech případech o řešení zohledňující dostatečně cíle ochrany životního prostředí.
Související zjištěné negativní vlivy neznamenají na úrovni ZÚR významné negativní ovlivnění
ostatních složek životního prostředí.
Přehled koridorů AZÚR a jejich souvislost s cíli ochrany životního prostředí
Kód a název koridoru

Vyhodnocení souladu s cíli ochrany životního prostředí

D05B/1 Silnice I/9, úsek (I/13) Je navrhována nepatrná úprava schváleného koridoru, na okraji koridoru se
Manušice – Česká Lípa - v malé části šířka koridoru zužuje, aby nezasahoval do prvků ÚSES. Vztah
Dubice
k cílům ochrany ŽP se touto úpravou nemění.
D05B/2
Silnice I/9,
úsek Drobná úprava schváleného koridoru, úprava směrového řešení v dílčích
Sosnová – Zahrádky – Jestřebí částech, posun v řádech desítek až stovek metrů. Koridor je přizpůsoben
(I/38)
výběru optimální varianty prověřené na úrovni ÚP. Došlo tak ke snížení vlivu
na lokality soustavy NATURA 2000, což je pozitivní pro ochranu druhové
rozmanitosti, přírodních stanovišť apod., což řeší např. koncepce Strategie
ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025. Vliv na další vnitrostátní
cíle ochrany životního prostředí se nemění.
D08B Silnice I/13 úsek Liberec Je navrhována dílčí úprava schváleného koridoru, úprava směrového řešení
(Krásná Studánka) - Mníšek - v dílčích částech, posun v řádech desítek až stovek metrů. Vliv na životní
Dětřichov
prostředí se podstatně nemění. Snižuje se částečně rozsah zásahu
do krajiny. Hlavní přínos stavby je vymístění frekventované silnice I/13 mimo
zastavěné území, zvýšení plynulosti dopravy, což je v souladu se Státní
politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou
strategií (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování
kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05.
D09D Silnice
Frýdlant

I/13,

obchvat Je navrhována změna koridoru oproti schválené variantě. Většina vlivů se
podstatně nemění tedy nezhoršuje. Oddálení a pohledové skrytí ve směru
od zámku Frýdlant je podstatně vhodnější z hlediska vlivu na krajinný ráz
a kulturní a historické památky, což je v duchu Státní politiky životního
prostředí ČR pro období 2012/2020.
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Kód a název koridoru

Vyhodnocení souladu s cíli ochrany životního prostředí

D11C Silnice I/14, úsek Liberec Je navrhována dílčí změna koridoru oproti schválené variantě v ZÚR. Vlivy
– Jablonec nad Nisou
na životní prostředí byly vyhodnoceny po doplnění úkolů pro ÚP jako
akceptovatelné, i když se zhoršují podmínky pro zajištění dostatečné
migrační propustnosti dálkového migračního koridoru č.884. Hlavní přínos
stavby je vymístění frekventované silnice I/14 mimo zastavěné území,
zvýšení plynulosti dopravy, což je v souladu se Státní politikou životního
prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05.
D14A Silnice
Doksy - Obora

I/38,

obchvat Podstatně se prodlužuje rozsah obchvatu oproti schválené variantě v ZÚR
(bylo prověřeno na projektové úrovni procesem EIA). Zhoršení některých
negativních vlivů je významné. Podstatné je odvedení dopravy mimo
zastavěná území, což je v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR
pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování
kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod
– CZ 05. Dojde ke snížení zásahu do přírodního prostředí mokřadů
a vlhkých luk, což je v duchu Státního programu ochrany přírody a krajiny
ČR.

D15C Silnice I/16,
Horka u Staré Paky

přeložka Je navrhována úprava koridoru oproti schválené variantě, vlivy na životní
prostředí podstatně nemění a změny nejsou ani v absolutním měřítku
významné. Zůstává hlavní přínos koridorů, kterým je vymístění intenzivní
tranzitní dopravy z protáhlé obce podél hlavní komunikace, což je v souladu
se Státní politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020,
Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší,
Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05.

D16A Silnice II. třídy, úsek Nově jsou doplňované koridory silnic II. třídy. Ke změně oproti fungující
Liberec - Osečná
infrastruktuře dochází hlavně na území Liberce, kde vzniká nové dopravní
spojení s územím západně od Ještědského hřebene. Bez podrobné
dopravní studie nelze vlivy v důsledku změn intenzity dopravy přesněji
specifikovat. Určitě by ale měly vést ke snížení rizika vzniku kolon v rámci
příjezdu do průmyslové a obchodní zóny v Liberci, což by mělo být
v souladu s Národním programem snižování emisí ČR, i když ten je
zaměřen zejména na omezování stacionárních zdrojů.
D18E Silnice II/283,
Žernov – Zelený háj

úsek Nově doplněný koridor řešící dopravní návaznost na nový koridor S5. Obě
stavby jsou budovány primárně s cílem zlepšení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje a zlepšení propojení s Královéhradeckým krajem
a Moravou. Velký přínos budou mít obě stavby na snižování hluku
a snižování znečištění ovzduší z dopravy v obcích, kterými prochází
současná silnice I/35. Koridory jsou tak v souladu se Státní politikou
životního prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií
(do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality
ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05. Negativní vlivy byly vyhodnoceny jako
akceptovatelné.

D23A Silnice II/278, obchvat Je navrhována úprava koridoru oproti schválené variantě, vlivy na životní
Český Dub
prostředí podstatně nemění a změny nejsou ani v absolutním měřítku
významné. Zůstává hlavní přínos koridoru, kterým je vymístění tranzitní
dopravy z centra Českého Dubu (úprava koridoru situaci ještě zlepšuje), což
je např. v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR pro období
2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování kvality
ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ
05. Zvýšení jiných negativních vlivů není významné.
D24A Silnice II/291,
Kunratice – Frýdlant

úsek Úpravou dochází v malé části k oddálení koridoru od obytné zástavby, což je
např. v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR pro období
2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování kvality
ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ
05. Zvýšení jiných negativní vlivů není významné.
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D52E Silnice II/268, jihozápadní Posun koridoru oproti schválené trase vlivy většinou nemění. Zvyšuje se
obchvat Mimoň
zábor ZPF. Spolu s koridorem D52F dojde k vymístění části tranzitní
dopravy z Mimoně, což je v souladu se Státní politikou životního prostředí
ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05.
D52F Silnice II/268,
Ralsko Hradčany

spojka Posun trasy oproti schválené variantě je v podstatě zanedbatelný, vlivy se
téměř nemění. Spolu s koridorem D52E dojde k vymístění části tranzitní
dopravy z Mimoně, což je v souladu se Státní politikou životního prostředí
ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05.

D61 Silnice II/284, II/286, Jeden z případů doplňování přeložek silnic II. třídy do ZÚR. V tomto se
obchvat Lomnice nad Popelkou jedná o obchvat obce Lomnice nad Popelkou, což je v souladu se Státní
- Stružinec
politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou
strategií (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování
kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05. Související negativní vlivy
nejsou významné.
D62A Silnice II/278, obchvat Nově jsou doplňované koridory silnic II. třídy. V tomto případě se jedná
Osečná
o obchvat obce Osečné, což je v souladu se Státní politikou životního
prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05. Související negativní vlivy nejsou významné.
D64 Silnice
Martinic

II/293,

D74A Silnice
Jestřebí

I/38,

obchvat Jeden z případů doplňování přeložek silnic II. třídy do ZÚR. V tomto se
jedná o obchvat obce Martinic, což je v souladu se Státní politikou životního
prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05. Související negativní vlivy nejsou významné.
přeložka Úprava je spíše formální, vlivy se podstatně nemění.

S5_D01C Kapacitní silnice S5, Nově doplňovaný koridor silnice I/35. Dojde k realizaci obchvatů řady sídel,
úsek Ohrazenice – Turnov – což je v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR pro období
Rovensko pod Troskami – 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování kvality
hranice LK/KHK
ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ
05. Související negativní vlivy nejsou významné.
S11_D03/1 Silnice I/13, úsek Nepatrné úpravy platného koridoru vlivy podstatně nemění. Stále platí,
Svor- Nový Bor – Manušice že realizace obchvatů řady sídel je v souladu se Státní politikou životního
(silnice I/9) – hranice LK/ÚK
prostředí ČR pro období 2012/2020, Střednědobou strategií (do roku 2020)
zlepšování kvality ovzduší, Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severovýchod – CZ 05.
S11_D03/2 Silnice I/13, úsek Nově doplněný koridor znamenající nepatrnou úpravu stávajících směrových
Kunratice u Cvikova – Jablonné poměrů na silnici I/13. Bez významných vlivů na životní prostředí.
v Podještědí
S11_D03/3 Silnice I/13, úsek Nově doplněný koridor znamenající obchvat sídla Lvová je v souladu
Rynoltice
–
Jablonné se Státní politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020,
v Podještědí (Lvová)
Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší,
Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05.
Související negativní vlivy byly vyhodnoceny jako akceptovatelné.
D33/2-5 Úsek
Mimoň,
elektrizace

Rynoltice – Dochází pouze ke změně označení. Elektrizace železnic je v souladu
optimalizace, s Programem ochrany klimatu ČR (2017).

D33/6 Úsek Mimoň – Zákupy, Modernizace, elektrizace a dílčí přeložky trasy mají minimální vliv na životní
modernizace,
přeložky, prostředí. Situace v území se nezmění. Elektrizace železnic je v souladu
elektrizace
s Programem ochrany klimatu ČR (2017).
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D63 Úseky na území LK, Optimalizace jednokolejné trasy bude mít minimální vliv na životní prostředí.
optimalizace jednokolejné trati Situace v území se nezmění.
ŽD8_D26/1
Úsek
hranice Předpokládají se malé přímé vlivy na životní prostředí. AZÚR tak vytváří
SK/LK – Turnov, optimalizace podmínky pro omezování silniční dopravy. To by mělo přispět ke snižování
jednokolejné
trati,
místní úrovně znečištění ovzduší, což je v souladu např. se Státní politikou
přeložka, elektrizace
životního prostředí, se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje 2010,
Střednědobými strategiemi (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší,
Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05,
Programem ochrany klimatu ČR (2017).
ŽD8_D26/2 Úsek Turnov – Předpokládají se malé přímé vlivy na životní prostředí. AZÚR tak vytváří
Čtveřín,
optimalizace, podmínky pro omezování silniční dopravy. To by mělo přispět ke snižování
elektrizace, zdvojkolejnění
úrovně znečištění ovzduší, což je v souladu např. se Státní politikou
životního prostředí, se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje 2010,
Střednědobými strategiemi (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší,
Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05,
Programem ochrany klimatu ČR (2017).
ŽD8_D26D Úsek hranice SK/LK Předpokládají se malé přímé vlivy na životní prostředí. AZÚR tak vytváří
- Liberec modernizace, nové podmínky pro omezování silniční dopravy. To by mělo přispět ke snižování
úseky,
elektrizace, úrovně znečištění ovzduší, což je v souladu např. se Státní politikou
zdvojkolejnění
životního prostředí, se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje 2010,
Střednědobými strategiemi (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší,
Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05,
Programem ochrany klimatu ČR (2017).
E7A Vedení VVN 110 kV TR Vlivy na úrovni ZÚR byly vyhodnoceny jako poměrně malé, akceptovatelné.
Česká Lípa Dubice – TR Nový Posilování energetické soustavy je podmínkou pro modernizace
Bor
v energetice, posilování obnovitelných zdrojů energie apod. Toto je
v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020
a s Politikou ochrany klimatu ČR (2017).
E12C Vedení VVN 110 kV, Očekávají se malé vlivy na životní prostředí. Posilování energetické
úsek TR Liberec východ - TR soustavy je podmínkou pro modernizace v energetice, posilování
Liberec Nové Pavlovice
obnovitelných zdrojů energie apod. Toto je v souladu se Státní politikou
životního prostředí ČR pro období 2012/2020 a s Politikou ochrany klimatu
ČR (2017).
E25_E8E Vedení VVN 110 kV – Vlivy na úrovni ZÚR byly vyhodnoceny jako akceptovatelné. Posilování
TR Nový Bor – hranice LK/ÚK energetické soustavy je podmínkou pro modernizace v energetice,
(TR Varnsdorf)
posilování obnovitelných zdrojů energie apod. Toto je v souladu se Státní
politikou životního prostředí ČR pro období 2012/2020 a s Politikou ochrany
klimatu ČR (2017).
E38A Vedení VVN 110 kV – Očekávají se malé vlivy na životní prostředí. Posilování energetické
úsek smyčky ze stávajícího soustavy je podmínkou pro modernizace v energetice, posilování
vedení do TR Nové Pavlovice obnovitelných zdrojů energie apod. Toto je v souladu se Státní politikou
životního prostředí ČR pro období 2012/2020 a s Politikou ochrany klimatu
ČR (2017).
E39C Vedení VVN 110 kV, Očekávají se malé vlivy na životní prostředí. Posilování energetické
úsek odbočení ze stáv. vedení - soustavy je podmínkou pro modernizace v energetice, posilování
TR Liberec Doubí
obnovitelných zdrojů energie apod. Toto je v souladu se Státní politikou
životního prostředí ČR pro období 2012/2020 a s Politikou ochrany klimatu
ČR (2017).
VTL1A
VTL
plynovod
– Posilování a rozvoj plynofikace je v souladu se Střednědobými strategiemi
Jablonec n.N. – Smržovka, (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší a s Programem zlepšování kvality
posílení, přeložky
ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05. Vlivy na životní prostředí byly
na úrovni ZÚR vyhodnoceny jako akceptovatelné.
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VTL3 VTL plynovod – Zásada – Posilování a rozvoj plynofikace je v souladu se Střednědobými strategiemi
Smržovka, nový úsek
(do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší a s Programem zlepšování kvality
ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05. Vlivy na životní prostředí byly
na úrovni ZÚR vyhodnoceny jako akceptovatelné.

Přehled koncepcí v ochraně životního prostředí a způsoby zapracování v AZÚR
Následující tabulky popisují zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí. V každé
tabulce je uvedena jedna koncepce. Jednotlivě jsou uvedeny dílčí cíle a způsob zapracování
těchto cílů v rámci AZÚR.
Zhodnocení způsobu zapracování do AZÚR

Kód zhodnocení

Napomáhá dosažení cíle

+1

Nemá vliv na dosažení cíle

0

Kompenzuje negativní vlivy koncepce bránící dosažení cíle

-1

Zhoršuje situaci pro dosažení cíle

-2

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025
Cíl: Přírodní stanoviště
• Dílčí cíl: 2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť
Zhodnocení způsobu zapracování v AZÚR:
AZÚR navrhuje řadu prvků územního rozvoje, které mohou rozlohu přírodních stanovišť snížit
nebo kvalitu a funkčnost přírodních stanovišť narušit. Jedná se o konkrétně vymezené návrhové
koridory, kde je rozsah vlivu na úrovni ZÚR zjistitelný a orientačně vyhodnotitelný. Zábor
přírodních stanovišť nelze teoreticky vyloučit u celé řady dalších rozvojových aktivit ZÚR, které
nemají konkrétní územní průmět. AZÚR nově nejvíce upravuje využití území v zásadě Z64a.
Kromě návrhů, které by mohly snížit rozlohu přírodního biotopu, jsou navrhovány podmínky
pro rozhodování v území, popř. úkoly pro územní plánování, které mají negativní vliv různých
zásahů z hlediska na životní prostředí minimalizovat nebo vylučovat. Ochranu krajiny
a přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. Celkově AZÚR minimalizuje vlivy
působené jinými zásadami zaměřenými na hospodářský rozvoj území. (-1)
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Cíl: Krajina
• Dílčí cíl: 2.5.1 Omezit rozšiřování zástavby do volné krajiny
Zhodnocení způsobu zapracování v AZÚR:
Obecně platí, že řada navrhovaných zásad může být spojena s rozšiřováním zástavby do volné
krajiny. AZÚR nově navrhuje zásadu Z64a - územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými
kvalitami krajin, kde jsou navrhována i opatření, která přímo i nepřímo regulují rozšiřování
zástavby do volné krajiny. Využití brownfields upravují priority P5 a P7. Přímo uvedený cíl řeší
zásada Z42, konkrétně doplněný úkol pro územní plánování d) „Při vymezování koridorů a ploch
dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování zastavěných území, minimalizovat fragmentaci
krajiny a zajišťovat její průchodnost pro člověka i pro volně žijící organismy“. Celkově AZÚR dílčí
cíl naplňuje (+1).
• Dílčí cíl: 2.5.2 Zlepšovat strukturu krajiny
Zhodnocení způsobu zapracování v AZÚR:
AZÚR zpřesňuje regionální a nadregionální ÚSES. V zásadě Z54, v části „venkovský prostor“ je
výslovně zmiňována jako kritérium pro rozhodování o změnách v území péče o krajinu, konkrétně
:“Péče o krajinu jako integrální složka zemědělství a lesnictví, zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti“. AZÚR cíl koncepce nepřímo řeší.
Na druhou stranu Z64a navrhuje územní rozvoj s v souladu s cílovými kvalitami krajin. Tyto cílové
kvality krajiny zohledňují především využití krajiny, což nemusí strukturu krajiny vždy zlepšovat.
(+1 až -2)
• Dílčí cíl: 2.5.3 Zlepšovat prostupnost krajiny pro biotu
Způsob řešení v AZÚR:
Zejména koridory silniční infrastruktury fragmentaci zvyšují. V AZÚR se toto týká zejména
koridoru S5_D01C a D18E. Na nových trasách dopravní infrastruktury mohou být uplatněna
opatření k zajištění průchodnosti krajiny pro živočichy dle existujících metodik. Jedním z kritérií
pro rozhodování o změnách území je: „respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy
– zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet přitom i ze závěrů Strategické migrační
studie pro Liberecký kraj pořízené LK 2013“. Podobně AZÚR usměrňuje rozšiřování zastavěných
území např. v zásadě Z42 a Z54. AZÚR se fragmentaci krajiny snaží minimalizovat. (-1)
Cíl: Lesy
• Dílčí cíl: 3.2.1 Zajistit udržitelné využívání lesa
Způsob řešení v AZÚR:
Některé koridory AZÚR vyžadují zásah do lesa, tím jeho fragmentaci. Zároveň AZÚR navrhuje
opatření na minimalizaci těchto vlivů, např. Z44. Popř. je ochrana přírodních hodnot uvedena
v zásadách koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. Z54 uvádí jako kritérium pro rozhodování
o změnách v území: „Péče o krajinu jako integrální složku zemědělství a lesnictví, zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti.“ AZÚR plnění
dílčího cíle umožňuje. (+1)
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Cíl: Vodní ekosystémy
• Dílčí cíl: 3.3.2 Omezit znečištění a zlepšit fyzikálněchemickou kvalitu vody
Způsob řešení v AZÚR:
Přímo řeší Z28 - zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní
podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Ochranu vod
deklaruje i zásada Z48. AZÚR vytváří podmínky pro dosažení cíle. (+1)
• Dílčí cíl: 3.3.3 Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost a ekologicky udržitelný
hydrologický režim vodních toků
Způsob řešení v AZÚR:
Řeší zásada Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu
před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující
zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy
opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat principy minimalizace
negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů. Vedle pozitivního vlivu AZÚR
na tento dílčí cíl koncepce nelze při povodňové ochraně vyloučit ani negativní vlivy. AZÚR uvádí
kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území tak, aby k podstatnému negativnímu
ovlivnění nedošlo. Protierozní opatření a opatření jsou uváděny jako úkol pro územní plánování
ve vymezených rozvojových oblastech. (+1 až -1)
• 3.3.6. Zvýšit retenční schopnosti krajiny
Způsob řešení v AZÚR:
Řeší zásada Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu
před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující
zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy
opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat principy minimalizace
negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů. Přímo je navrhována
revitalizace mokřadů. AZÚR plnění dílčího cíle umožňuje, vznik zpevněných ploch retenčních
ploch ale omezuje. (+1 až -1)
Cíl: Půda, nerostné bohatství
• 3.4.1 Snížit riziko vodní a větrné eroze a zvýšit obsah organické hmoty v půdě
Způsob řešení v AZÚR:
Ochrana půdy před erozí je zmíněna v prioritě P15 - vytvářet územní podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem
minimalizovat rozsah případných škod, dále pak je zmíněna v zásadě Z64a, v krajině 17-3 Levín,
v kritériích pro rozhodování ROB3 a v zásadě Z29 - vytvářet územní předpoklady pro realizaci
adekvátních opatření na ochranu před povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny
a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení
retenční schopnosti krajiny, formy opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí
respektovat principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu
ekosystémů. Z54 deklaruje péči o krajinu včetně zajištění ekologické stability. AZÚR plnění dílčího
cíle umožňuje. (+1)
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Cíl: Zachování a obnova ekosystémů
• 3.5.1 Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou stabilitu krajiny
Způsob řešení v AZÚR:
Využití brownfields upravují priority P5 a P7. Cíl pomáhá řešit i zásada Z54, např. úkoly
pro územní plánování – odrážka d). AZÚR plnění dílčího cíle umožňuje. (+1)
• 3.5.4 Zvýšit propojenost krajiny
Způsob řešení v AZÚR:
Zásada Z37 - vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické
stability vymezuje ÚSES a specifikuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
a úkoly pro územní plánování. Průchodností krajiny se zabývá zásada Z42, konkrétně úkol
pro územní plánování d) - v tomto případě se jedná hlavně o kompenzaci negativních vlivů
navrhovaných koridorů. AZÚR plnění dílčího cíle v některých aspektech podporuje, negativní vlivy
některých zásad minimalizuje. (+1 až -1)
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020
Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu
Způsob řešení v AZÚR:
Upravuje zásada Z28 a Z48, kterou AZÚR nemění. AZÚR plnění dílčího cíle deklaruje. (+1)
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí
Způsob řešení v AZÚR:
Částečně přispívá zásada Z35. AZÚR omezuje úkol snižování spalitelných odpadů z 0 %
na „minimální úroveň“, čímž situaci fakticky nemění. Situace pro dosažení cíle se prakticky
nemění. (0)
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
AZÚR se snaží nastavením vhodných kritérií minimalizovat negativní vlivy zejména na ZPF.
Udržitelné využití ZPF deklaruje zásada Z44. Hospodárné využívání nerostných surovin deklaruje
zásada Z48. AZÚR plnění dílčího cíle deklaruje, na druhou stranu je zmiňována především
ochrana kvalitní zemědělské půdy. AZÚR plnění dílčího cíle deklaruje. (+1)
Snižování emisí skleníkových plynů
Způsob řešení v AZÚR:
Nepřímo, částečně zohledňuje zásada Z31(vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst
výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií). Obchvaty
měst mohou zvýšit plynulost dopravy, a tím i snížit částečně emise z dopravy. AZÚR vytváří
částečně předpoklady pro dosažení cíle. (+1)
Snížení úrovně znečištění ovzduší
Způsob řešení v AZÚR:
Jsou navrhovány obchvaty obcí. Nepřímo, částečně zohledňuje rovněž zásada Z31(vytvářením
územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat
soběstačnost LK v dodávkách energií). Ke zlepšení kvality ovzduší vytváří podmínky i posilování
elektrické přenosové soustavy i sítě plynovodů. Vhodné je rovněž vytváření předpokladů
pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční. AZÚR vytváří předpoklady pro dosažení cíle.
(+1)
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Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
Způsob řešení v AZÚR:
Řeší zásada Z31 (vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií
z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií). Zásada je upravena
řadou podmínek a kritérií pro zajištění šetrného využívání. AZÚR vytváří předpoklady
pro dosažení cíle. (+1)
Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny
Zachování přírodních a krajinných hodnot
Způsob řešení v AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii pro rozhodování
v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou koncipovány i celé
některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES. Proto
spíše než o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není efektivní všechny odkazy vypsat. Jedním z nástrojů je rozdělení
území kraje na oblasti s různým způsobem a intenzitou využití a různou mírou ochrany
ekologických funkcí krajiny. AZÚR se snaží nastavením vhodných kritérií minimalizovat negativní
vlivy jiných rozvojových aktivit. (-1)
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010
Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity
Způsob řešení v AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je mohou oslabit. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou
koncipovány i celé některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např.
vymezení ÚSES. Proto spíše než o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější
hovořit o přijatelné míře negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je
i v aktualizovaných částech ZÚR zastoupena průřezově a není efektivní všechny odkazy vypsat.
Jedním z nástrojů je rozdělení území kraje na krajinné celky a krajiny s různým způsobem
a intenzitou využití a různou mírou ochrany ekologických funkcí krajiny, viz zásada Z64a.
Ochranou krajiny se v AZÚR věnuje samostatná část E1 (zásady koncepce ochrany a rozvoje
přírodních hodnot), viz zásady Z42 až Z48. AZÚR se snaží nastavením vhodných kritérií
minimalizovat negativní vlivy jiných rozvojových aktivit. (-1)
Adaptace na změny klimatu
Způsob řešení v AZÚR:
Adaptace na změny klimatu není primárně náplní ZÚR ani její aktualizace. Bylo dbáno na to, aby
AZÚR nebyla s tímto v rozporu. V souladu s přizpůsobením klimatické změně je např. zadržování
vody v krajině, což AZÚR uvádí na několika místech jako úkol pro územní plánování v některých
oblastech. Přímo je vhodné nakládání s vodou v krajině uvedeno např. v zásadě Z48. AZÚR se
snaží minimalizovat negativní vlivy jiných rozvojových aktivit, které mohou adaptace na změny
klimatu omezovat. (-1)
Zlepšování podmínek pro zdravý život
Způsob řešení v AZÚR:
Na úrovni ZÚR je přispíváno k podmínkám pro zdraví život např. obchvaty obcí. Vhodné je rovněž
vytváření předpokladů pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční. Kvalitní podmínky
pro život jsou zmíněny v zásadě Z54. Koncepce navrhuje konkrétní koridory pomáhající dosažení
cíle.(+1)
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Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, zajistit funkční propojenost přírodních a přírodě
blízkých částí
Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny
Způsob řešení v AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je mohou oslabit. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru a zajistit dlouhodobou
udržitelnost. S tímto cílem jsou koncipovány i celé některé zásady, které mají vliv člověka
eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES (AZÚR řeší revizi ÚSES). Proto spíše než
o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není reálné všechny odkazy znovu vypsat, samostatně by ani nedávala
smysl. Ochranou krajiny se v AZÚR věnuje samostatná část E1 (zásady koncepce ochrany
a rozvoje přírodních hodnot), viz zásady Z42 až Z48. AZÚR upravuje některé již schválené
koridory, které jsou tak alternativou k platným ZÚR. Např. v případech koridorů D05B/2 a D14A
se vliv na přírodní prostředí relevantně snižuje. AZÚR se snaží minimalizovat negativní vlivy
jiných rozvojových aktivit. Nově pojaté vymezení krajin (Z64a) více akcentuje využití území
než identifikaci a ochranu přírodních a krajinných hodnot. (-1)
Zajistit udržitelné využívání volné krajiny především omezením šíření zástavby do krajiny,
zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch
v sídelních útvarech.
Způsob řešení v AZÚR:
Tyto cíle jsou zohledněny v rámci úkolů pro územní plánování ve více zásadách AZÚR, a to
přímo (priorita P9, popř.Z64a – základní kritérium e) i nepřímo. Nepřímý vliv spočívá v posilování
atraktivity městských center. Zásada Z55 (již ve schválené podobě) deklaruje jako součást úkolů
pro územní plánování „omezit rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru
a přírodních částí krajiny“. Podobně uvedené řeší i zásada Z42. AZÚR požadované cíle rovněž
akcentuje. (+1)
Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES
Způsob řešení v AZÚR:
Péče o ZCHÚ ani ÚSES není hlavním předmětem AZÚR. Nicméně ÚSES je v rámci ZÚR
vymezen a v AZÚR dochází k aktualizaci některých částí. Zásada Z64a c) uvádí: „Respektovat
podmínky plánů péče o ZCHÚ, podmínky mezinárodní ochrany i podmínky obecné ochrany
přírody a krajiny“. AZÚR nemá relevantní nástroje pro dosažení cíle. (0)
Obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat
a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám
Způsob řešení v AZÚR:
Adaptace na změny klimatu není primárně náplní ZÚR ani její aktualizace. Bylo dbáno na to, aby
AZÚR nebyla s tímto v rozporu. V souladu s přizpůsobením klimatické změně je např. zadržování
vody v krajině, což AZÚR uvádí na několika místech jako úkol pro územní plánování v některých
oblastech. Přímo je vhodné nakládání s vodou v krajině uvedeno např. v zásadě Z48. AZÚR se
snaží minimalizovat negativní vlivy jiných rozvojových aktivit, které mohou adaptace na změny
klimatu omezovat. (-1)
Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné
prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci
Způsob řešení v AZÚR:
Zásada Z29 plánuje (ve schválené podobě) ochranu před povodněmi realizovat především
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů prostřednictvím zvýšení retenční
schopnosti krajiny. Zásada dále uvádí, že formy opatření ochrany před povodněmi technického
charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a
stabilitu ekosystémů. AZÚR se snaží minimalizovat negativní vlivy jiných aktivit, např.
protipovodňových opatření. (-1)
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Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
AZÚR se snaží minimalizovat negativní vlivy rozvojových aktivit. (-1)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje – aktualizace 2014
Cíl: Krajina
Vysoká strukturální a funkční pestrost krajiny. Funkčně propojené strukturální ekologické prvky
(biocentra, koridory, „stepping stones“) ve fragmentované krajině.
Dílčí cíle:
• Analýza ekologických sítí, jejich jádrových území a konektivity, cílené doplňování
chybějících článků ekologických sítí v krajině
• Udržení a zvyšování přírodní a estetické hodnoty krajiny
• Udržet rozvoj využívání krajiny v udržitelných mezích
Vztah AZÚR:
Ochranu krajiny a přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. AZÚR zpřesňuje
regionální a nadregionální ÚSES. Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především
o minimalizaci negativních vlivů. (-1 až +1)
Cíl: Lesní ekosystémy
Trvale udržitelné přírodě blízké lesní hospodářství využívající ve zvýšené míře přírodních
procesů. Diferencované hospodaření se zřetelem na víceúčelové pojetí funkce lesů včetně
funkce mimoprodukční vedoucí ke zvyšování stability lesních ekosystémů.
Dílčí cíle:
• V lesích v majetku státu zvýšit podíl geograficky původních druhů melioračních
a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) na nejméně 27% v roce 2020 (Aktualizace státního
programu ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha 2009.
• Zvyšovat podíl stromů prošlých přirozených vývojem stárnutí a tlejícího dřeva pro
zachování biodiverzity a podpory přirozeného cyklu živin.
Vztah AZÚR:
Na úrovni ZÚR není možné řešit druhovou skladbu lesa. Opatření neobsahují podněty,
požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci AZÚR (0).
Cíl: Vodní a mokřadní ekosystémy
Obnova hydrologické funkce krajiny.
Dílčí cíle:
• Obnovovat přirozenou dynamiku vodních toků a jejich niv
• Zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost a ekologické funkce vodních a
mokřadních ekosystémů
Vztah AZÚR:
Ochranu přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. Návrh protipovodňové ochrany
včetně návrhu přírodě blízkých opatření je nově AZÚR specifikován v zásadě Z29. (-1,+1)
Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
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Cíl: Horské ekosystémy
Zajistit podmínky pro zachování a rozvoj přírodě blízkých horských společenstev
Dílčí cíle:
• Zamezit dalšímu úbytku biologických a kulturně historických fenoménů horské krajiny, a to
zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokou antropogenní zátěží
• Najít optimální vztah mezi využíváním horských ekosystémů k turismu a zachováním
jejich přirozených funkcí
Vztah AZÚR:
Ochrana horských krajin je zmiňována u specifických oblastí (Z8), kde tyto krajiny mohou být
dotčeny cestovním ruchem a rozvojem příslušné infrastruktury (-1 až +1).
Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
Cíl: Agroekosystémy
Zemědělská krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Dílčí cíle:
• Omezení dalšího snižování výměry zemědělské půdy.
• Ekologicky orientované formy zemědělského hospodaření, které pomáhají udržovat
tradiční ráz venkova, vedou k podpoře ekologické stability krajiny a biodiverzity; vyrábějí
kvalitní a nutričně bohaté potraviny, ochraňují půdu před vodní a větrnou erozí a ochraňují
vodní zdroje.
Vztah AZÚR:
Ochrana půdy je zdůrazňována průřezově přímo i nepřímo. V rámci zásady Z54 se uvádí jako
úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití opuštěných a zanedbaných ploch
před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“. V rámci stejné zásady se dále
uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území: „zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování uvedena ochrana kvalitní
zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru. AZÚR se snaží
nastavením vhodných kritérií minimalizovat negativní vlivy zejména na ZPF. Udržitelné využití
ZPF deklaruje zásada Z44 (+1)
Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
Cíl: Travinné ekosystémy
Druhově a strukturně pestré travní porosty jako nedílná součást zemědělského hospodaření
v krajině.
Dílčí cíle:
• Zvýšit rozlohu ekologicky stabilních lučních porostů.
Vztah AZÚR:
Opatření neobsahují podněty, požadavky nebo záměry, které je možné řešit na úrovni ZÚR (0).
Cíl: Ochrana hodnotných území
Ochrana přírodovědecky a esteticky cenných míst na území Libereckého kraje.
Dílčí cíle:
• Zachovat v dobrém stavu reprezentativní zastoupení nejcennějších částí přírody a krajiny
• Zvyšovat podíl cenných částí přírody chráněných prostřednictvím dobrovolných nástrojů
ochrany přírody – smluvní ochrana, ochrana prostřednictvím územního plánování
Vztah AZÚR:
Ochranu přírodních hodnot přímo deklarují zásady Z42, Z43, Z44. Smluvní ochrana přírody je nad
rámec možností řešení v ZÚR (-1 až + 1).
Vazba s dílčími cíli je přímá a silná, jedná se ale především o minimalizaci negativních vlivů. (2)
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Cíl: Ochrana druhů
Populace planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů dostatečně početné a geneticky
pestré, aby byly schopné dlouhodobé samostatné existence.
Dílčí cíle:
• Vytváření příznivých podmínek pro existenci chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů
Vztah AZÚR:
Podmínky pro existenci chráněných a ohrožených rostlin a živočichů ZÚR řeší průřezově, popř.
nepřímo v rámci různých zásad. Často je rovněž o deklarování opatření k minimalizaci
rozvojových zásad koncepce (-1 až +1).
Cíle neobsahují podněty, požadavky nebo záměry s přímou vazbou na „návrhovou“ část AZÚR.
(0)
Národní program snižování emisí ČR
Způsob řešení v AZÚR:
Národní program snižování emisí ČR řeší problematiku ochrany ovzduší především z pohledu
snižování produkce znečištění. Jedním z bodů programu je např. stanovení emisních stropů,
tj. celkového množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. NPSE se tedy zabývá
omezováním emisí různých typů zdrojů znečištění. AZÚR naopak oproti tomu řeší územní rozvoj
kraje na úrovni funkčního využití území. V AZÚR nejsou navrhovány konkrétní činnosti, které by
byly v přímém rozporu s NPSE. Po zhodnocení základních bodů NPSE je nejpřesnější
konstatovat, že NPSE není v rozporu s AZÚR, která mj. doplňuje a drobně upravuje již platné
ZÚR. Potenciál na snížení emisí mají některé navrhované silniční koridory, často se jedná
o obchvaty obcí, které vytvoří podmínky pro větší plynulost dopravy, s kterou souvisí snížení
emisí z dopravy. Předpokladem pro snížení emisí z dopravy jsou i opatření na rozvoj hromadné
dopravy, např. železniční koridory. Zapracovat do AZÚR cíle koncepce lze velmi omezeně.
(0 až +1)
Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší
Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ 05
Z opatření, která odpovídají nejvíce podrobnosti ZÚR, se uvádí pro Liberecký kraj jako prioritní
obchvaty měst a obcí.
Způsob řešení v AZÚR:
AZÚR doplňuje nebo upravuje koridory obchvatů (např. I/9 Jestřebí - Manušice, I/35 Turnov,
I/38 Obora, II/270 Mimoň, II/268 Ralsko, II/278 Osečná). Je tak zohledněn PZKO. Vhodné je
rovněž vytváření předpokladů pro rozvoj hromadné dopravy, zejména železniční, která AZÚR
rovněž doplňuje. Mělo by dojít k odvedení tranzitní dopravy mimo centra obcí, a tím ke snížení
znečištění ovzduší z dopravy. Aktuálně je největší problém poletavý prach a benzo(a)pyren.
Ke zlepšení kvality ovzduší vytváří podmínky i posilování elektrické přenosové soustavy (koridory
E12C, E25_E8E, E38A, E39C) i sítě plynovodů (koridory VTL1A VTL3). Budou tím dále
zlepšovány podmínky pro nahrazování kotlů na tuhá paliva domácností, které jsou jedním
z největších zdrojů poletavého prachu. Vliv těchto opatření není patrně rozhodující, klíčovým
faktorem jsou ekonomické priority velké části domácnosti a „ekologická gramotnost“ obyvatel.
AZÚR vytváří z části podmínky požadované cíle plnit. (+1)
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Politiky ochrany klimatu ČR (2017)
Jednou z oblastí, na kterou se POK zaměřuje a kterou lze do určité malé míry nepřímo ovlivnit
i na úrovni ZÚR, je doprava. Cílem je přechod na alternativní pohony s nízkými emisemi,
elektrifikace železnic a postupný přesun nákladní silniční dopravy na železnici.
Způsob řešení v AZÚR:
Potenciál na nepatrné snížení emisí z dopravy mají některé navrhované silniční koridory, často
se jedná o obchvaty obcí, které vytvoří podmínky pro větší plynulost dopravy. Předpokladem
pro snížení emisí z dopravy jsou i opatření na rozvoj hromadné dopravy, např. železniční
koridory. Klíčová opatření snížení skleníkových plynů nelze na úrovni ZÚR navrhovat, protože se
jedná o opatření na zdrojích emisí, což je pod rozlišovací schopnost ZÚR. V některých aspektech
AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce. (+1)
Koncepce jako opatření pro ochranu klimatu při průmyslové činnosti uvádí odkaz na Státní
politiku životního prostředí ČR 2012–2020.
Způsob řešení v AZÚR:
Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 je z hlediska zhodnocení vztahu k AZÚR
posouzena výše.
Snižování emisí skleníkových plynů při nakládání s odpady odkazuje zejména na Státní politiku
životního prostředí 2012–2020.
Způsob řešení v AZÚR:
Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 je z hlediska zhodnocení vztahu k AZÚR
posouzena výše.
Strategie přizpůsobení se klimatické změně v podmínkách ČR
Zemědělství: snižování eroze půdy, opatření proti zemědělskému suchu, ochrana biodiverzity
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před povodněmi, návrhem vhodných
krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod
(zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.“
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které biodiverzitu přírodního
prostředí neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii
pro rozhodování v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou
koncipovány i celé některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např.
vymezení ÚSES nebo zásada Z42 až Z44. V některých aspektech AZÚR může přispět
k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce, někdy se jedná o kompenzaci vlivů AZÚR. (1
až +1)
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Vodní hospodářství - adaptační opatření v ploše povodí: opatření pro zajištění stability vodního
režimu v krajině; systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody; plány
povodí a plány pro zvládání povodňových rizik; plány rozvoje vodovodů a kanalizací; opatření na
vodárenských systémech.
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před povodněmi, návrhem vhodných
krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod
(zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.“
Protipovodňové ochraně se komplexně věnuje zásada Z29, hospodárným nakládáním s vodami
zase zásada Z48.
Zásobování vodou se věnuje zásada Z26. Územní podmínky pro převody vody v území
pro zajištění potřeby vody v ohrožených oblastech nedostatkem vody chrání např. koridor územní
rezervy V1. V některých aspektech AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle
koncepce. (+1)
Vodní hospodářství - adaptační opatření na vodních tocích a v nivách: optimalizace funkce
stávajících nádrží a vodohospodářských soustav; obnova malých vodních nádrží a zvyšování
jejich spolehlivosti; úpravy vodních koryt a v nivách; ochrana stávajících a výhledových vodních
zdrojů; převody vody; vodní nádrže v lokalitě chráněné pro akumulaci povrchových vod.
Způsob řešení v AZÚR:
Optimalizaci funkce stávajících vodních nádrží nelze řešit nástroji územního plánování na úrovni
ZÚR.
V rámci zásady Z29 je navrhováno např.: „vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů
v nivách a v pramenných oblastech …“ Zásada je rozpracována do dílčích kritérií pro
rozhodování a úkolů pro územní plánování.
Zásobování vodou se věnuje zásada Z26. Územní podmínky pro převody vody v území
pro zajištění potřeby vody v ohrožených oblastech nedostatkem vody chrání např. koridor územní
rezervy V1.
Hospodárným nakládáním s vodami se zabývá zásada Z48.
Nové plochy akumulace vod odpovídající měřítku ZÚR nejsou v rámci AZÚR navrhovány.
V některých aspektech AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce.
(+1)
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Adaptační opatření v urbanizované krajině: opatření k minimalizaci povrchového odtoku; zajištění
variability urbanizovaného území; opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému
sídelní zeleně; zmírňování následků záplav v urbanizovaném území; opatření ke snížení rizik
spojených s teplotou a kvalitou ovzduší; snižování stopy urbanizovaných území a odpovědné
řízení.
Způsob řešení v AZÚR:
Minimalizaci povrchového odtoku řeší jako jedno z opatření protipovodňové ochrany zásada Z29.
Zajištění charakteru zeleně v rámci sídel je do značné míry nad míru podrobnosti ZÚR. V rámci
zásady Z54 je v rámci úkolů pro územní plánování uvedeno: „Vytvářet územní podmínky
pro udržitelný rozvoj socioekonomické různorodosti ve zdravém a atraktivním městském
prostředí“, což s dostatečným a kvalitním podílem městské zeleně souvisí. V zásadě Z55 je
zmíněn požadavek omezování rozšiřování intenzivní zástavby do venkovského prostoru
a přírodních částí krajiny. Podobnou deklaraci lze najít i v zásadě Z42, kde je i zvýrazněna
i minimalizace fragmentace krajiny.
Zásada Z29 požaduje téměř vyloučení vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích.
Je zohledněn i požadavek na minimalizaci zvyšování povrchového odtoku.
Ke zlepšení kvality ovzduší v sídlech v letním období přispívá podstatně vymezení koridorů
pro silniční obchvaty, viz zásada Z16 a Z17.
Snižování ekologické stopy sídel je do značné míry pod rozlišovací schopnost ZÚR.
V některých aspektech AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce,
někdy se jedná o kompenzaci vlivů AZÚR (1 až +1)
Adaptační opatření v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb: opatření k ochraně, obnově
a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci
na dopady změny klimatu; opatření ke zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění klíčových
služeb; opatření k ochraně a obnově propojenosti a prostupnosti krajiny; opatření k ochraně
a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a klíčových biotopů.
Způsob řešení v AZÚR:
ZÚR z podstaty svého poslání navrhuje řadu funkcí v území, které ekologické funkce krajiny
neposilují, naopak je oslabují. Tyto funkce jsou korigovány podmínkami a kritérii pro rozhodování
v území, které mají negativní vlivy snížit na únosnou míru. S tímto cílem jsou koncipovány i celé
některé zásady, které mají vliv člověka eliminovat a kompenzovat, např. vymezení ÚSES. Proto
spíše než o celkovém posilování ekologických funkcí krajiny je přesnější hovořit o přijatelné míře
negativního vlivu. Ochrana ekologických funkcí krajiny je i v aktualizovaných částech ZÚR
zastoupena průřezově a není efektivní všechny odkazy vypsat. Jedním z nástrojů je rozdělení
území kraje na oblasti s různým způsobem a intenzitou využití a různou mírou ochrany
ekologických funkcí krajiny.
Ochrana ekosystémů vázajících významným způsobem uhlík je do značné míry chráněna
legislativou, např. jako VKP, ve speciálních případech i formou zvláště chráněných území. AZÚR
zdůrazňuje v zásadě Z29 např. ochranu mokřadů v nivách a v pramenných oblastech.
V rámci zásady Z54 se uvádí jako úkol pro územní plánování: „upřednostňování nového využití
opuštěných a zanedbaných ploch před zábory půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí“.
V rámci stejné zásady se dále uvádí kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území:
„zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy“. Podobně je jako úkol pro územní plánování
uvedena ochrana kvalitní zemědělské půdy při rozvoji primárního sektoru venkovského prostoru.
ZÚR přispívají k propojenosti a prostupnosti krajiny respektováním ÚSES, je deklarována
i potřeba zajištění prostupnosti krajiny.
Ochrana biodiverzity včetně populací ohrožených druhů a biotopů je zajištěna respektováním
zákonem chráněných území včetně lokalit soustavy NATURA 2000. Ochrana přírody na úrovni
jednotlivých populací zvláště chráněných druhů vyplývá z legislativy, měřítko ZÚR je pro cílenou
konkrétní ochranu příliš malé.
AZÚR se snaží minimalizovat negativní vlivy rozvojových aktivit. (-1)
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Adaptační opatření v oblasti cestovního ruchu: odvětví a destinace cestovního ruchu
Způsob řešení v AZÚR:
V rámci zásad vymezujících rozvoj cestovního ruchu je zdůrazňována v kritériích pro
rozhodování, popř. v úkolech pro územní plánování ochrana přírodních hodnot a krajiny. Území
vhodná pro rozvoj cestovního ruchu jsou často součástí velkoplošných zvláště chráněných území
a lokalit soustavy NATURA 2000, takže je ochrana zajištěna i legislativou. AZÚR se snaží
minimalizovat negativní vlivy rozvojových aktivit. (-1)
Adaptační opatření v dopravě: zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního sektoru, zajištění
provozu po extrémních projevech počasí
Způsob řešení v AZÚR: Strategie mj. požaduje výstavbu nových objízdných tras zejména
železnici. Územní podmínky k tomuto vytváří zejména železniční spojení ŽD8_D26D.
V některých aspektech AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce.
(+1)
Adaptační opatření v oblasti průmyslu a energetiky: opatření v elektroenergetice; opatření
v plynárenství; opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Způsob řešení v AZÚR:
Je doplňována a posilována přenosová soustava.
Je doplňována a posilována síť plynovodů.
Požadavky strategie zohledňuje zásada Z31(vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst
výroby energií z obnovitelných zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií).
V některých aspektech AZÚR může přispět k vytvoření podmínek pro dosažení cíle koncepce.
(+1)
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A.10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU AZÚR NA ŽP
Při realizaci jednotlivých záměrů ZÚR je optimální sledovat konkrétní vlivy na úrovni projektového
posuzování vlivů na životní prostředí, popř. na úrovni monitorování vlivů po realizaci. Zdrojem
informací o vlivech by měl být primárně samotný proces posuzování vlivů na životní prostředí
(oznámení záměru nebo dokumentace EIA, pokud v procesu posuzování jsou tyto dokumenty
shledány jako dostatečně a správně zpracované). Informace o změnách jednotlivých složek
životního prostředí je možné sledovat i v různých veřejně dostupných databázích, které jsou níže
pro jednotlivé sledované ukazatele uváděny v závorce za ukazatelem. Nevýhodou sledování vlivů
v navrhovaných databázích je, že může být obtížné odlišit vlivy ZÚR od vlivů ostatních. Vhodnost
použití konkrétních zdrojů informací o sledovaných ukazatelích je třeba jednotlivě a správně
vyhodnotit.
Návrh ukazatelů pro sledování vlivů AZÚR na ŽP byl konzultován s pořizovatelem AZÚR, který by
měl dále tyto vlivy sledovat a vyhodnocovat. Není snadné a někdy je až nemožné na základě
veřejně přístupných dat sledovat a odlišit vlivy ZÚR od ostatních vlivů v území. Jsou navrženy
indikátory s jednoznačnými jednotkami.
Půda:
-

Sledovat a evidovat zábory ZPF (v členění dle tříd ochrany ZPF) a PUPFL, jednotka: ha.
(Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad).

Vody:
-

Sledovat a evidovat změny přispívající ke zvyšování povrchového odtoku v území, např.
zastavěná plocha, popř. podíl zastavěných ploch na celkové rozloze obcí, jednotka:
(zastavěná plocha a nádvoří - ha, podíl v %. (Zdroj: Český úřad zeměměřičský
a katastrální, Český statistický úřad).

Ovzduší a klima:
-

-

Sledovat kvalitu ovzduší (ve vztahu k nejvyšším přípustným koncentracím) v sídlech
ovlivněných stavbou nových dopravních koridorů, popř. v rámci rozvojových oblastí
a rozvojových os, aktuálně se zaměřením zejména na polétavý prach a benzo(a)pyren,
popř. oxidy dusíku, jednotka: µ/m3. (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav).
Sledovat průměrné roční, případně průměrné měsíční hodnoty teploty vzduchu a srážky,
jednotka: stupně C (teplota), mm (srážky). (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav).

Přírodní poměry (biota), průchodnost krajiny
-

-

Sledovat migrační prostupnost území jako podíl migračně významných území na rozloze
kraje (%). Jedná se ale spíše o expertní hodnocení (Zdroj: AOPK ČR).
Sledovat vlivy rozvoje území na lokalitách soustavy NATURA 2000 a evidovat případné
změny stavu předmětů ochrany. (Zdroj: AOPK ČR, SKRNAP, Krajský úřad Libereckého
kraje).

Krajina
-

Sledovat změny rozlohy zastavěného území obcí, jednotka: ha, % podílu zastavěné
a nezastavěné plochy. (Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický
úřad

Sledováním uvedených ukazatelů bude možné efektivně získávat informace o kumulativních
vlivech AZÚR. Vlivy jednotlivých záměrů spíše nebude možné rozlišit.
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A.11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH
Z HLEDISKA
MINIMALIZACE
NEGATIVNÍCH
VLIVU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jsou navrženy požadavky pro rozhodování ve vymezených koridorech, jejichž cílem je vliv staveb
a činností v jednotlivých koridorech minimalizovat. Mírný až významný negativní vliv koridoru
D05B/2 na krajinný ráz a kulturní památky se oproti koridoru v platných ZÚR nemění.
Pro rozhodování v koridoru je třeba maximálně omezit až vyloučit přímý kontakt a disturbance
s kulturními památkami v prostoru Zahrádek. Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1,
koridor D05B/2, úkoly pro územní plánování.
Pro koridory s mírným negativním vlivem jsou navrženy požadavky obecně platné pro většinu
koridorů. U některých koridorů jsou navíc požadavky specifické pro konkrétní koridor.
Obecné požadavky na rozhodování a úkoly pro územní plánování ve všech navrhovaných
koridorech:
Způsob zapracování do výrokové části AZÚR je podrobně uveden v kapitole A.8.
-

Minimalizovat zábory ZPF a PUPFL. Přednostně chránit půdy a I. a II. třídy ochrany.

-

Minimalizovat zásahy do koryt vodních toků, nezhoršovat migrační prostupnost, průtokové
poměry v tocích a nivách a hydroekologický potenciál.

-

V koridorech zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů navrhovat řešení
s ohledem na minimalizaci vlivů na vodní režim a jakost vodních zdrojů.

-

-

-

Při zpřesňování liniových staveb v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat
výběrem vhodné trasy negativní vlivy na přírodní prostředí (biotu, VKP, ÚSES, ZCHÚ,
lokality soustavy NATURA 2000 apod.)
Při zpřesňování trasy silničních koridorů zpřesňovat umístění v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby, aby bylo zajištěno splnění hlukových limitů a limitů pro znečištění
ovzduší.
Na úrovni územních plánů při rozvoji sídel respektovat migrační prostupnost území
a zachování klidových míst v krajině. U dopravních staveb zajistit dostatečnou migrační
prostupnost vhodnými migračními přechody dle aktuálních metodik.

Specifické požadavky na rozhodování v konkrétních navrhovaných koridorech:
Způsob zapracování do výrokové části AZÚR je podrobně uveden v kapitole A.8.
-

-

-

-

-

D63: Je třeba zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL Horní Kamenice a jejich
biotopů.
D05B/1: Zajistit vyloučení přímého zásahu do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. Minimalizovat zábor navazujících vhodných terestrických biotopů v nivě Šporky
a v okolí Stružnického potoka.
D11C: Zajistit dostatečnou propustnost dálkového migračního koridoru č. 884.
D05B/2: Minimalizování zásahy na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady. Křižovatku I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu západně
od současné silnice I/9.
D05B/2: Je třeba maximálně omezit až vyloučit přímý kontakt budoucí stavby s kulturními
památkami, popř. jejich disturbanci v prostoru Zahrádek a minimalizovat tak částečně
negativní vlivy na kulturní památky a krajinný ráz.
S5_D01C: Minimalizovat negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery.
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S5_D01C: S ohledem na podrobnost ZÚR se doporučuje doplnit kritérium pro rozhodování:
„Umísťování zastavitelných ploch podél koridoru S5, který je součástí osy ROS2, je možné
ve volné krajině jen ve zcela výjimečných případech (zejména ve vazbě na města)
a při respektování přírodních a krajinných hodnot území“.

-

S11_D03/1: Minimalizovat negativní vliv na Černý rybník a nivu Vrbového potoka.

-

Požadavky na rozhodování a úkoly pro územní plánování v rozvojových oblastech, osách
a specifických oblastech dle výrokové části AZÚR:
Pro rozvojové oblasti, osy a specifické oblasti uvádíme přehled požadavků na rozhodování
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí tak, jak jsou uvedeny ve výrokové
části AZÚR. V případě doplnění některých formulací, jsou tyto texty zvýrazněny podtržením
(s výjimkou nadpisů).
OB7

Rozvojová oblast Liberec

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

-

-

-

Zohlednění polohy souvislého historického pásu osídlení s nejvyšší koncentrací obytných,
hospodářských a rekreačních funkcí s vysokým potenciálem veřejné infrastruktury
v komplikovaných geomorfologických podmínkách a v prostorové a funkční souvislosti
s přilehlou specifickou oblastí SOB7a, která se vyznačuje významně rozdílnou územní
charakteristikou a podmínkami využití území danými zvláštní ochranou přírody.
Respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného
využití pro rekreaci a cestovní ruch.
Nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových,
skladových, dopravních a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití
technických památek a industriální architektury.
Rozvoj bydlení při upřednostnění využití zastavěného území a předcházení sociální
segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch
veřejné zeleně sloužící svému účelu.

Úkoly pro územní plánování:
-

Optimalizací rychlosti přepravy a komfortu podmínek v železniční dopravě v systémovém
propojení s ostatními druhy dopravy na úrovni potřeb hospodářského rozvoje území
i veřejné osobní dopravy.

-

Upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras v koridorech nadřazené
silniční a železniční sítě.

-

Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch,
a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch.

-

Návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu
s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech.

-

Rozvíjet kvalitní prostředí pro bydlení příznivé pro všechny kategorie uživatelů v úhrnu
činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení:
-

přiměřenou intenzitou využití pozemků,

-

odpovídajícím množstvím veřejné infrastruktury a zeleně,

-

odpovídajícím množstvím
v zastavěném území,

-

optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné
krajiny

mobiliáře
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-

-

Posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území
- pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů
dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí. (Je doplněno ve
výrokové části.)
Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění
ploch pro jiné účely po jejich odstranění:
-

-

vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné
aktivně hledat náměty na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu
původních staveb, zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity
území.

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi, podporovat
rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku
vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku. Přistupovat citlivě k regulaci na Lužické
Nise a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem ochrany před povodněmi zejména
na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

-

Nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových,
skladových, dopravních a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití
technických památek a industriální architektury.
Minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních
hodnot území, zejména v sousedství území se zvláštní ochranou přírody.

Úkoly pro územní plánování:
-

-

-

-

Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch.
Řešit regeneraci velkých obytných souborů v České Lípě ze 70. a 80. let hledáním způsobů
zvyšování jejich obytné hodnoty optimalizací prostorových souvislostí s původní historickou
zástavbou, úpravami v objektech a zkvalitňováním užitné i rekreační hodnoty veřejných
prostranství.
Návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu
s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je zajistit
odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a zeleně pro denní rekreaci obyvatel
území.
Posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území
- pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů
dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy na životní prostředí. (Je doplněno ve
výrokové části.)

-

nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.

-

Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění
ploch pro jiné účely po jejich odstranění:
-

vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné
aktivně hledat náměty na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu
původních staveb, zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity
území.
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-

Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní ochrany urbanizovaných ploch
před povodněmi na Ploučnici a jejich přítocích, navrhovat opatření na zvýšení retenční
schopnosti území, podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat
zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku.

ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních
hodnot území, zejména v sousedství území se zvláštní ochranou přírody.

-

Udržení atraktivního obytného prostředí.

Úkoly pro územní plánování:
-

Regulovat rozvoj ekonomických aktivit v kontaktu se zvláště chráněným územím CHKO
Český ráj.

-

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:
-

-

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických
prognóz v souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech
a vždy je zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných
prostranství,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy
na životní prostředí. (Je doplněno ve výrokové části.)

Vytvářet územní podmínky pro protierozní opatření a efektivní ochranu před povodněmi
na Jizeře a jejích přítocích - podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině
a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku vsakováním a zadržováním srážek v místě
vzniku.

OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

-

Respektování polohy ploch pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního
potenciálu území a limitů využití území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu.
Optimalizaci zastoupení ekonomických a obytných kapacit území v souvislostech
zajištěnosti přiměřených kapacit veřejné infrastruktury - vždy v upřednostnění logické
návaznosti rozvojových záměrů na zastavěná území.

Úkoly pro územní plánování:
-

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu
a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy na
životní prostředí.
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-

-

-

-

Upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras a jejich modernizaci
v koridorech nadřazené silniční sítě (D10, I/35) a železničního spojení Praha – Mladá
Boleslav – Liberec – hranice ČR (Německo / Polsko).
Rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat odpovídajícím podílem obytných kapacit území.
Obytné plochy soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou
a v polohách s kvalitními podmínkami pro bydlení, které nebudou dotčeny negativními vlivy,
zejména z dopravy na významných dopravních koridorech.
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systémů veřejné dopravy, zejména ve smyslu
optimalizace dostupnosti všech částí zastavěného území řešit nezbytnými úpravami, popř.
odpovídajícím doplněním dopravní infrastruktury a účelným rozmístěním stanic a zastávek
na silničních a železničních trasách.
V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy,
při současném respektování přírodního prostředí, např. nové trasy podél vodních toků
ve volné krajině budovat jen zcela výjimečně. (Je doplněno ve výrokové části.)

ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK/KHK - Jičín - Hradec Králové
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit
v rozvojové ose ROS2 se specifickou oblastí SOB5 Český ráj jih, ve které jsou vymezena
velkoplošná území se zvláštní ochranou přírody, zejména:
-

prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických
hodnot území,

-

zohlednění dominantního významu
a kulturních památek v území,

-

-

pohledové

exponovanosti

přírodních

umisťování zastavitelných ploch ve volné krajině, například podél koridoru
S5_D01C, jen ve výjimečných případech (přípustné pouze ve vazbě na centra
osídlení).

Koordinace systémů dopravní infrastruktury s ohledem na užitnou kvalitu, ochranu a rozvoj
hodnot území:
-

zajištění vyšší kvality dopravy, zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity veřejné
hromadné dopravy,

-

minimalizace případů konfliktního průchodu dopravních tras v zastavěném
i nezastavěném území ve smyslu ochrany specifických hodnot území.

Úkoly pro územní plánování:
-

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu
a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
- řešit vazby rozvojových ploch na koridor pro kapacitní silnici S5 a koridor
pro modernizaci železniční tratě Turnov – Rovensko pod Troskami – Jičín –
Hradec Králové,
- řešit územní souvislosti dopravního napojení Semilska na koridor pro kapacitní
silnici S5,
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do centra osídlení Rovensko
pod Troskami,
- posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy
na životní prostředí.
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-

-

Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na specifické přírodní, krajinné
a kulturní hodnoty v území:
-

vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické
infrastruktury,

-

regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí
v rámci ROS2 se stanovenými pravidly pro jejich využití,

-

dostatečným zastoupením veřejné zeleně
a doprovodné zeleně na tranzitních trasách.

v

urbanizovaných

částech

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy,
při současném respektování přírodního prostředí, např. nové trasy podél vodních toků
ve volné krajině vymezovat jen zcela výjimečně. (Je doplněno ve výrokové části.)

ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice LK/ÚK – Děčín - Ústí nad Labem
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit
v rozvojové ose ROS3:
-

-

se specifickou oblastí SOB3 Mimoňsko, vymezenou pro posílení
socioekonomického rozvoje v území postiženém ekologickými zátěžemi
bývalého vojenského prostoru a těžbou uranu,

-

s CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory,

-

s krajinnou památkovou zónou Lembersko,

Zohlednění možností rozvoje jednotlivých obcí v relativně řídce osídleném území,
ve kterém dominují aktivity primárního sektoru (zemědělství a lesnictví, vč. doprovodných
služeb) s ohledem na jejich rozvojový potenciál, dostupnost veřejné infrastruktury a limity
využití území.

Úkoly pro územní plánování:
-

Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu
a při respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
-

řešit vazby rozvojových ploch na koridor kapacitní silnice S11,

-

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do center osídlení Jablonné
v Podještědí a Cvikov,

-

-

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury i potenciální vlivy
na životní prostředí,
zvažovat vhodné aktivity ve smyslu posílení socioekonomického rozvoje
v kontaktních polohách ROS3 se SOB3 Mimoňsko.

Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
v území v koordinovaném přístupu k řešením:
- vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické
infrastruktury,
- regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí
v rámci ROS3 se stanovenými pravidly pro jejich využití,
- dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech
a doprovodné zeleně na tranzitních trasách.
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-

-

Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel:
-

rozvoj bydlení soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou
infrastrukturou včetně kvalitní veřejné dopravy osob,

-

ve velkoplošně zvláště chráněných územích minimalizovat nároky na nové
zastavitelné plochy pouze na úroveň nezbytných potřeb.

Vytvářet územní podmínky pro optimální využití potenciálu území pro rekreaci a cestovní
ruch v upřednostňování rozvoje forem šetrných k životnímu prostředí:
-

pro vytváření nových pracovních příležitostí,

-

pro odlehčení zátěže nejatraktivnějších turistických regionů ČR,

-

-

v kontextu širšího rekreačního území obnovit význam letovisek Mařenice
a Krompach.

V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy:
-

-

pro aktivity posilující význam sv. Zdislavy s odkazem vázaným na významné
kulturní památky - chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v P. a zámek
Lemberk, při zohlednění předmětu ochrany EVL.

v úseku Rynoltice – Nový Bor též pro denní dojíždění za prací a vzděláváním.

Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi:
-

podporou zadržování vody v zastavěných územích i ve volné krajině
a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku,
přistupovat citlivě k regulaci na Svitavce a v povodí Panenského potoka
návrhem k přírodě šetrných forem ochrany před povodněmi s ohledem
na předměty ochrany vymezených EVL.

SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory.

-

Zohledňování odůvodněných požadavků v únosných kapacitách na využívání potenciálu
území pro šetrné formy příměstské rekreace:

-

-

-

obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci rozvojové oblasti OB7
Liberec,

-

obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci specifické oblasti SOB4
Frýdlantsko,

Minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území aktivitami
cestovního ruchu umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména
ve stabilizované struktuře středisek cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách
a při upřednostňování ekonomických výhod celoročního provozu v souladu se zájmy
ochrany hodnot území.
Zohlednění dominantního až zásadního vlivu jednodenní návštěvnosti v některých částech
oblasti a z toho plynoucích vysokých požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury:
-

přiměřeným zlepšením dopravní dostupnosti území a propojením středisek
cestovního ruchu, včetně dopravních vazeb přeshraničních,

-

přiměřeným rozvojem technické infrastruktury,

-

soustřeďováním vyšší vybavenosti v souvislostech zajištění potřeb cestovního
ruchu zejména v přilehlých významných centrech osídlení v sousední rozvojové
oblasti OB7 Liberec a sousední specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko.
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-

Koordinovaný rozvoj dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu
území a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí a ve smyslu
zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci trvalého obyvatelstva.

Úkoly pro územní plánování:
-

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu
při upřednostňování aktivit celoročního využití:
-

-

-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných
potřeb,

-

-

-

-

podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně
Libverda.

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:

-

-

preferovat kvalitativní rozvoj služeb cestovnímu ruchu před zvyšováním kvantity.
Zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících
přírodní hodnoty území,

stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů
a ochranou dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví
původní zástavby, prostorové souvislosti s případnou novou zástavbou),
vytvářet územní podmínky pro ochranu a využití industriálních a technických
památek,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou
diferencovaně a harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny
využívat společenský, ekonomický a environmentální potenciál celého území
a zvláštnosti jeho různých částí,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně oblasti:
-

preferovat ekologické formy dopravy a řešit problematiku dopravy v klidu,

-

na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Vytvářet územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody a jejich dostatečné
kapacity i ve vzdálených časových horizontech, zejména zdrojů povrchové vody
VD Josefův Důl, VD Souš.
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SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

-

Zachování, ochrana a rozvoj specifických hodnot území.
Minimalizace střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území
ekonomickými aktivitami, dominujícími na úrovni cestovního ruchu, umisťováním šetrných
forem využívání potenciálu území zejména ve stabilizované struktuře středisek cestovního
ruchu – vždy v únosných kapacitách a při upřednostňování ekonomických výhod
celoročního provozu, pokud budou vyloučeny negativní vlivy na ochranu hodnot území.
Vyváženě diferencované a úměrné využívání přírodního, sociálního a ekonomického
(zejména rekreačního) potenciálu území:
-

-

-

-

-

koordinovaným rozvojem dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání
potenciálu území a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu
prostředí, v únosných kapacitách a ve smyslu zajištění pracovních příležitostí
pro stabilizaci trvalého obyvatelstva,
přiměřeným rozvojem kapacit a kvality veřejné infrastruktury, zejména
zlepšením dopravní dostupnosti území v provázanosti rozvoje středisek
cestovního ruchu, včetně vazeb přeshraničních, zejména při respektování
hodnot území a předmětů ochrany přírody a krajiny
důsledně respektovat pravidla udržitelného rozvoje, zejména stanovená
opatření pro ochranu výjimečných přírodních a krajinných hodnot území
republikového a mezinárodního významu.

přípravu územních podmínek pro realizaci efektivní ochrany před povodněmi, spočívající
v citlivém přístupu k regulaci na tocích, podpoře rozlivu a zadržování vody ve volné krajině
a v zabraňování zvyšování povrchového odtoku,
Ochrana vodního režimu v území před jeho nevhodným využíváním (např. nadměrnými
a neuváženými nároky na odběr vody z vodních zdrojů a toků pro zasněžování areálů
sjezdového lyžování).

Úkoly pro územní plánování:
-

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:
-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
vždy s ohledem na ochranu hodnot území,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných
potřeb,

-

-

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů
a ochranou dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví
původní zástavby, prostorové souvislosti s případnou novou zástavbou),
respektovat, chránit a vhodně využívat industriální a technické památky v území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
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-

Připravovat územní podmínky pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva a zajištění údržby
krajiny, rozvoj dalších odvětví, využívajících přiměřeně potenciál území a respektujících
požadavky ochrany hodnot území, dominující v ochraně přírody:
-

-

V mezích zajištění udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu území regulovat záměry
zvyšující zatížení území cestovním ruchem, novými sportovně rekreačními a ubytovacími
kapacitami, zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a využívání území
s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních hodnot:
-

záměry rozvoje sjezdového lyžování směrovat do ploch existujících areálů,
případné nároky na vymezování nových ploch v kontextu ploch existujících
zvažovat s ohledem na ochranu hodnot území,
upřednostňovat kvalitativní rozvoj středisek cestovního ruchu před pouhým
zvyšováním kvantity,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj infrastruktury šetrných forem cestovního
ruchu, pokud to není v rozporu se zájmy ochrany hodnot území,
upřednostňováním záměrů multifunkčního využití sportovně rekreačních areálů
a využívání jejich potenciálu v prodloužených sezónách, nejlépe celoročně
s ohledem na ochranu hodnot území, snižovat nároky na nové rozvojové plochy.

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a dopravních
a funkčních vazeb obcí zejména středisek cestovního ruchu:
-

návrhy dopravních řešení pro zlepšení dopravní dostupnosti území a bezpečné
prostupnosti silničních tras, včetně vazeb přeshraničních, podmiňovat
minimalizací negativních environmentálních dopadů na prostředí,

-

preferovat rozvoj ekologických forem dopravy,

-

ve veřejné dopravě podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy
území,

-

-

-

-

vyloučit vymezování nových areálů pro sjezdové lyžování,

-

-

-

stabilizovat, zakládat a rozvíjet pouze taková odvětví a aktivity, které budou
diferencovaně a harmonicky v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny
využívat lidský, ekonomický i přírodní potenciál území a zvláštnosti jeho různých
částí,

dopravu „v klidu“ řešit vhodným umisťováním odstavných ploch na hlavních
komunikacích, zejména ve střediscích cestovního ruchu v souvislostech
a kapacitách odpovídajících přípustnému rozvoji sportovně rekreačních aktivit
a vyšších obslužných funkcí,
zkvalitňovat napojení železniční dopravou do středisek Harrachov a Rokytnice
nad Jizerou a řešit jejich vzájemné propojení,
hledat řešení přímých nástupů do lyžařských areálů z hlavních silničních tras
a přípustným propojením těchto areálů lyžařskými trasami odlehčovat dopravní
zátěže obcí,
vhodně propojovat lyžařská střediska doplněním či úpravou tras lanových
dopravních zařízení, sjezdovek a cest pro lyžaře při zohlednění předmětů
ochrany KRNAP a jeho ochranného pásma a zónace těchto území,
na území KRNAP přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Připravovat územní podmínky pro zlepšení technické infrastruktury, preferovat „zelené
technologie“ (např. vytváření autonomních energetických systémů pro zajištění místní
spotřeby energie založených na bázi obnovitelných zdrojů) vždy v souladu s ochranou
hodnot území.
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SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Odstraňování starých ekologických zátěží z ukončených provozů bývalého vojenského
prostoru VVP Ralsko, těžby a zpracování uranu a stavebních surovin, opuštěných areálů
velkokapacitní živočišné výroby,

-

Ochranu nerostných surovin (zejména ložiska palivoenergetických surovin republikového
významu), podzemních zdrojů pitné vody (CHOPAV Severočeská křída),

-

Posílení socioekonomického rozvoje území koordinovaným využíváním jeho potenciálu
pro vytváření nových pracovních příležitostí:

-

-

ekologických forem lesnictví, zemědělství,

-

rozvoj průmyslové výroby a služeb při přednostním novém využití původních
areálů (brownfields),

Ochrana přírodních a krajinných hodnot území, zejména EVL, ptačí oblasti, údolních niv
toku Ploučnice s jejími přítoky a kulturních dominant (např. hrad Ralsko).

Úkoly pro územní plánování:
-

Využitím existujících kapacit a návrhem nových rozvojových ploch vytvářet územní
podmínky pro revitalizaci území a povzbuzení socioekonomického rozvoje území
a stabilizace jeho obyvatelstva:
-

-

-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných
potřeb,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy
na životní prostředí. (Je doplněno ve výrokové části.)

Připravovat územní podmínky pro zajištění dopravní dostupnosti území a dopravních
a funkčních vazeb obcí:
-

-

územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch
s upřednostněním forem šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní
ruch).

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:

-

-

rozvíjet ekologické formy lesnictví, zemědělství, využívající potenciál území,
například vymezováním vhodných ploch pro tyto aktivity,

územně podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území
veřejnou dopravou, zejména ve vazbě na Liberec.

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy pro denní dojíždění, zejména mezi
centry osídlení Mimoň - Zákupy - Česká Lípa. Rozvíjet a upřesňovat systém turistických
a cyklistických tras, zejména v rámci multifunkčního turistického koridoru Ploučnice, podél
vodních toků a v jejich funkčních nivách využívat potenciál stávajících cest, nové trasy zde
vymezovat jen výjimečně.
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SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

Rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání
i ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti,

-

Koordinovaný rozvoj socioekonomických aktivit:
-

-

lidského,

přírodního

rozvoj výroby a služeb, zejména při přednostním novém využití původních
areálů (brownfields),

Omezení ohrožení území povodněmi a negativními vlivy, souvisejícími s těžbou uhlí
v sousedním Polsku.

Úkoly pro územní plánování:
-

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:
-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných
potřeb,

-

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy
na životní prostředí. (Je doplněno ve výrokové části.)

-

Územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní
s upřednostněním forem šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch).

-

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit, zejména v centrech
osídlení Frýdlant a Nové Město pod Smrkem pro zajištění pracovních příležitostí:
-

-

ruch

navrhovat nové využití bývalých průmyslových a zemědělských areálů
(brownfields),

Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména:
-

-

posílit využívání celostátních a regionálních železničních tratí optimalizací
umístění železničních zastávek a jejich provázanosti s ostatními druhy dopravy,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec
– Frýdlant, při současném respektování přírodního prostředí, např. nové trasy
podél vodních toků vymezovat jen zcela výjimečně. (Je doplněno ve výrokové
části).
rozvíjet síť turistických, cyklistických lyžařských běžeckých tras v kontextu
propojení místních atraktivit - na území CHKO Jizerské hory a podél vodotečí a
v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť stávajících cest.
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SOB5 Specifická oblast Český ráj - jih
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
-

-

Koordinaci zájmů ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj) se zájmy na využívání území
pro rekreaci a cestovní ruch – diferencované, úměrné a vyvážené využívání přírodního,
lidského, ekonomického potenciálu oblasti:
-

ochrana významných přírodních a kulturních hodnot území,

-

regulovaný rozvoj ekonomických aktivit (zejména cestovního ruchu) v souladu
s podmínkami CHKO Český ráj.

Zohlednění vlivů na území oblasti na rozhraní tří krajů:
-

vymezení Geoparku Český ráj.

Úkoly pro územní plánování:
-

Zajistit ochranu významných hodnot území návrhem jejich optimálního využívání. Věnovat
zvláštní péči dochovaným souborům lidové architektury.

-

Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí
v sídelní struktuře:
-

rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,

-

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,

-

minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných
potřeb,

-

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních
uživatelů území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí,
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy
na životní prostředí. (Je doplněno ve výrokové části.)
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A.12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Postup pořizování AZÚR LK č.1
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly pořízeny Krajským úřadem Libereckého kraje
odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚLK OÚPSŘ) dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění. ZÚR LK
byly následně vydány formou opatření obecné povahy dne 21. 12. 2011.
Zpráva o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období (2012-2014)

V souladu s ustanoveními § 42 stavebního zákona a na základě nových informací o území KÚ LK
OÚPSŘ v období 6/2012 – 12/2013 zpracoval, projednal a upravil Návrh Zprávy o uplatňování
ZÚR LK v uplynulém období (dále jen Zpráva ZÚR LK). Upravený Návrh Zprávy ZÚR LK byl
následně schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 46/14/ZK ze dne 25. 2. 2014.
Schválená Zpráva ZÚR LK konstatovala, že není třeba pořídit zcela nové ZÚR LK, ale postačí
pouze jejich aktualizace. Z projednání Návrhu Zprávy ZÚR LK vyplynulo, že v rámci aktualizace
č. 1 ZÚR LK je nutné zpracovat i Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Schválením Zprávy ZÚR LK byl zahájen samotný proces aktualizace č. 1 ZÚR LK (dále jen AZÚR
LK č. 1).
Návrh AZÚR LK č. 1 pro společné jednání (2015-2016)

Zpráva ZÚR LK byla využita ve smyslu § 37 odst. 1 stavebního zákona jako „zadání“
pro zpracování Návrhu AZÚR LK a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
(dále jen Vyhodnocení URÚ) pro společné jednání ve smyslu § 37 odst. 2 a odst. 5 stavebního
zákona. Společné jednání o Návrhu AZÚR LK č. 1 a o Vyhodnocení URÚ s dotčenými orgány,
sousedními kraji a Ministerstvem pro místní rozvoj se konalo dne 9. října 2015.
Návrh AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ byly dle § 37 odst. 3 stavebního zákona doručeny
veřejnou vyhláškou k připomínkování veřejnosti. Návrh AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ byly
zaslány dle § 37 odst. 4 stavebního zákona sousedním státům s nabídkou konzultací zaslaných
dokumentů. O nabízené konzultace však sousední státy neprojevily zájem. Následně bylo
k Návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ vydáno dle § 37 odst. 6 stavebního zákona
souhlasné stanovisko MŽP k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (tzv. stanovisko SEA).
Během roku 2016 KÚ LK OÚPSŘ vyhodnocoval dle § 38 odst. 1 veškeré obdržené připomínky,
vyjádření a stanoviska uplatněná k Návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ. Způsob vypořádání
všech nesouhlasných stanovisek byl dohodnut s příslušnými dotčenými orgány. Jako
problematické se ukázalo zejména stanovisko Ministerstva dopravy (dále jen MD), v rámci kterého
MD uplatnilo mimo jiné i požadavek vymezit v AZÚR LK č. 1 pro kapacitní silnici S5, úsek
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK (Úlibice), návrhový koridor
pro aktuální variantu záměru silnice I/35 a tuto vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu. Aktuální
variantou byla míněna varianta, která byla doporučena dle Studie proveditelnosti kapacitní silnice
I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice (Valbek 2014) a je stále prověřována a upřesňována
v rámci procesu EIA spolu s její jižní podvariantou v oblasti Rovenska pod Troskami.
V ZÚR LK je vymezena územní rezerva D01B podle neaktuální „Studie proveditelnosti a účelnosti
silnice R35, Valbek 2008“. V rámci návrhu AZÚR LK č. 1 pro společné jednání 2015 byla územní
rezerva D01B na základě požadavku Turnova a schválené Zprávy ZÚR LK pouze upravena
na území Turnova podle Územního plánu Turnov a příslušné územní studie pořízené
Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) a přeznačena na S5_D01B1.
Z jednání na MMR mimo jiné vyplynulo, že změna územní rezervy do návrhového koridoru
požadovaná MD pro kapacitní silnici S5 vyvolává nutnost zpracování nového návrhu AZÚR LK
pro nové společné jednání.
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KÚ LK OÚPSŘ proto jako pořizovatel následně dospěl k závěru, že zapracování požadavku MD je
takovým zásahem do obsahu AZÚR LK č. 1, že je třeba ve smyslu § 38 odst. 3 stavebního zákona
pořídit Nový návrh AZÚR LK č. 1 pro společné jednání a tím v podstatě opakovat tuto etapu.
Pokyny pro zpracování Nového návrhu AZÚR LK č.1 pro společné jednání (2017)

Před zpracováním Nového návrhu AZÚR LK č. 1 bylo dle § 38 odst. 3 stavebního zákona nezbytné
nejprve zpracovat, projednat s dotčenými orgány a schválit tzv. Pokyny pro zpracování Nového
návrhu AZÚR LK č. 1 (dále jen Pokyny). Dne 29. 8. 2017 byly tyto Pokyny schváleny
Zastupitelstvem LK usnesením č. 342/17/ZK.
Nový návrh AZÚR LK č. 1 pro společné jednání (2018-2019)

Nový návrh AZÚR LK č. 1 pro společné jednání a Vyhodnocení URÚ, byl zpracován na základě:
- schválené Zprávy ZÚR LK ze dne 25. 2. 2014,
-

Návrhu AZÚR LK č. 1 pro společné jednání a Vyhodnocení URÚ z 2015 a výsledků
vypořádání vyjádření, připomínek a stanovisek uplatněným k těmto dokumentům.

-

schválených Pokynů ze dne 29. 8. 2017.

Společné jednání o Novém návrhu AZÚR LK č. 1 a o Vyhodnocení URÚ ve smyslu § 37 odst. 2
a 5 stavebního zákona se konalo s dotčenými orgány, sousedními kraji a MMR dne 9. srpna 2018.
Nový návrh AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ byly dle § 37 odst. 3 stavebního zákona doručeny
veřejnou vyhláškou veřejnosti a každý mohl do 30 dnů uplatnit své připomínky. Nový návrh AZÚR
LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ byly zaslány dle § 37 odst. 4 stavebního zákona sousedním státům
s nabídkou konzultací zaslaných dokumentů. O nabízené konzultace však přeshraniční orgány
regionálního územního plánování neprojevily zájem a pouze uplatnily některé dílčí připomínky.
Následně KÚ LK OÚPSŘ začal vyhodnocovat veškeré obdržené připomínky, vyjádření
a stanoviska uplatněná k Novému návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ dle § 38 odst. 1
stavebního zákona.
Způsob vypořádání všech nesouhlasných stanovisek je dohodován s příslušnými dotčenými orgány.

Jako klíčové se jeví např. stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), které
požaduje podstatně dopracovat část SEA ve Vyhodnocení URÚ, před tím, než KÚ LK OÚPSŘ dle
§ 37 odst. 6 stavebního zákona požádá MŽP o stanovisko SEA.
Následně bude dle § 37 odst. 6 stavebního zákona ještě požádáno MMR o jeho stanovisko
nadřízeného orgánu. Po potvrzení o odstranění případných nedostatků Nového návrhu AZÚR LK
č. 1 dle § 37 odst. 9 stavebního zákona bude (cca v polovině roku 2019) ukončena etapa
společného jednání a začnou zásadní práce na etapě pro veřejné projednání.
Návrh AZÚR LK č. 1 pro veřejné jednání (2019 - 2020)
Na základě vyhodnocení projednání Nového návrhu AZÚR LK č.1 a VURÚ pro společné jednání
zajistil KÚLK OÚPSŘ dle § 38 odst. 2 upravení Návrhu AZÚR LK č.1 pro veřejné projednání.
Do upraveného návrhu AZÚR LK č.1 pro veřejné projednání byly zapracovány dohodnuté
požadavky dotčených orgánů ze stanovisek uplatněných k novému návrhu AZÚR LK č.1
pro společné jednání (2018).
Požadavky uvedené ve Stanovisku MŽP podle §10g zákona č.100/2001Sb. k novému návrhu
koncepce Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje verze pro společné jednání,
2018 byly zohleděny a vypořádány (viz odůvodnění návrhu AZÚR LK č.1, kapitola M).
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Stručný popis koncepce
ZÚR Libereckého kraje stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje. Tento dokument
podrobněji vymezuje typy oblastí s různou intenzitou rozvoje (rozvojové oblasti, rozvojové osy,
centra osídlení, specifické oblasti), plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury, regionální
a nadregionální územní systém ekologické stability (ÚSES) a další území specifických zájmů.
Úkolem ZÚR je dále stanovit územní podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních,
krajinných a civilizačních hodnot území.
ZÚR vytvářejí předpoklady pro realizaci jednotlivých záměrů, které jsou uvedeny jako veřejně
prospěšné stavby, resp. veřejně prospěšná opatření. ZÚR jsou významným nástrojem
pro ovlivňování tvorby územně plánovací dokumentace na úrovni obcí, k čemuž slouží úkoly
pro územní plánování stanovené v jednotlivých částech ZÚR. Aktualizace č.1 ZÚR uvedené
většinou mírně upravuje, popř. doplňuje.
AZÚR se týká:
•

územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

•

úpravy rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí

•

vymezení a změn ve vymezení koridorů pro umístění staveb dopravní a technické
infrastruktury

•

změn ve specifikaci protipovodňových opatření

•

vymezení území potenciálně vhodných pro umístění vysokých větrných elektráren

•

změn územního systému ekologické stability

•

doplnění a úpravy podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území

Dokumentace AZÚR má podobu opatření obecné povahy a skládá se z „výrokové“ části (návrh)
a odůvodnění. Obě části opatření obsahují textovou část a grafickou část.
Stručný popis vlivů
V rámci vyhodnocení vlivů AZÚR byly hodnoceny vlivy na potenciálně dotčené jevy životního
prostředí, které byly zvoleny tak, aby byly vhodné pro hodnocení vlivů na životní prostředí, přičemž
hierarchie a podrobnost vymezených jevů nebyla primárním kritériem. Jedná se o tyto jevy:
•
Povrchové vody
•
Podzemní vody
•
ZPF
•
PUPFL
•
Přírodní poměry (ekosystémy, biota, ZCHÚ, ÚSES, VKP)
•
Fragmentace krajiny
•
Krajinný ráz
•
Přírodní zdroje a horniny
•
Veřejné zdraví
•
Hluk
•
Ovzduší a klima
•
Kulturní a historické památky
•
Soustava NATURA 2000 (viz část B)
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AZÚR zahrnuje změny a úpravy týkající se textové i grafické části ZÚR. Po podrobné analýze
změn a úprav z hlediska relevantnosti a rozsahu vyhodnocení jejich vlivu na životní prostředí
a veřejné zdraví bylo provedeno vyhodnocení vlivů odděleně pro změny s územním průmětem
(většinou koridory dopravní a technické infrastruktury) a odděleně pro změny bez územního
průmětu (změny v zásadách, oblastech s různou intenzitou rozvoje a souvisejících kritériích
a podmínkách pro rozhodování v území a úkolech pro územní plánování atd.). Vyhodnocení vlivů
pro změny s územním průmětem dosahuje větší podrobnosti. Části ze ZÚR, které nejsou v rámci
AZÚR měněny, nejsou dle stavebního zákona předmětem projednání AZÚR, tudíž nejsou
hodnoceny.
V rámci posuzovaní koridorů v návrhu AZÚR pro společné jednání na životní prostředí byly zjištěny
tyto vlivy:
-

-

D05B/2 silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38): AZÚR snižuje
významný negativní vliv koridoru dle platných ZÚR LBK na soustavu NATURA 2000
a přírodní prostředí (biotu) na mírný negativní (-1). Zároveň se nemění mírný
až významný negativní vliv na krajinný ráz a kulturní a historické památky.
(Neschválením AZÚR se mírný až významný negativní vliv nezmění.)
Mírný negativní vliv na životní prostředí byl zjištěn u těchto koridorů:

Kód

Název

Zmírňující opatření

D05B/1

silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká
Lípa Dubice

D05B/2

silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky –
Jestřebí (I/38)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Studánka) Mníšek - Dětřichov

Je zajistěno vyloučení přímého zásahu do EVL
Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky. Je
minimalizován
zábor
navazujících
vhodných
terestrických
biotopů
v nivě
Šporky
a v okolí
Stružnického potoka.
Je zajištěno minimalizování zásahů na území EVL
Jestřebsko-Dokesko
a
PO
Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady. Křižovatku I/9 a I/15 bude řešena
v co největším rozsahu západně od současné silnice I/9.
Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

D11C

silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad
Nisou

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

D16A

silnice II.třídy, úsek Liberec - Osečná

D18E

silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

D52E

silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň

D52F

silnice II/268, spojka Ralsko Hradčany

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad
Popelkou - Stružinec

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

D64

silnice II/293, obchvat Martinic

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Byla doplněna podmínka zajistit dostatečnou propustnost
dálkového migračního koridoru č. 884.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným
koridorů s mírným

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
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Kód

Název

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

S5_D01C

kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice –
Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice
LK/KHK

S11_D03/1

silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor – Manušice
(silnice I/9) – hranice LK/ÚK

S11_D03/2
S11_D03/3

úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v P.

D33/2-5

úsek Rynoltice
elektrizace

D33/6

úsek Mimoň – Zákupy,
přeložky, elektrizace

D63

úseky
na
území
jednokolejné trati

úsek Rynoltice – Jablonné v P. (Lvová)

Zmírňující opatření
Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.
V nivě Jizery řešit tak, aby nedošlo k podstatnému
ovlivnění odtokových poměrů. Umisťování zastavitelných
ploch ve volné krajině jen ve výjimečných případech
(přípustné pouze ve vazbě na centra osídlení.
Minimalizovat negativní vlivy na ZCHÚ a lokality
soustavy NATURA 2000, eliminovat negativní vlivy, resp.
vyloučit zásahy do Černého rybníka a nivy Vrbového
potoka.

optimalizace,

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

modernizace,

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

optimalizace

zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL Horní
Kamenice a jejich biotopů

ŽD8_D26/1

úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace
jednokolejné
trati,
místní
přeložka,
elektrizace

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín,
elektrizace, zdvojkolejnění

optimalizace,

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

ŽD8_D26D

úsek hranice SK/LK - Liberec modernizace,
nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ
- TR Liberec Nové Pavlovice

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E25_E8E

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice
LK/ÚK (TR Varnsdorf)

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E7A

vedení VVN 110 kV – TR Česká Lípa Dubice
– TR Nový Bor

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E38A

vedení VVN 110 kV – úsek smyčky ze
stávajícího vedení do TR Nové Pavlovice

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E39C

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv.
vedení - TR Liberec Doubí

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka,
posílení, přeložky

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový
úsek

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

E23A

Transformovna - Liberec - Doubí

Obecně platná opatření pro většinu koridorů s mírným
negativním vlivem, viz kapitola A.8.

–

Mimoň,

LK,

Zmírňující opatření byla zapracována do výrokové části AZÚR.
Potenciální mírné negativní vlivy, které byly v rámci vyhodnocení identifikovány (např. u některých
koridorů dopravní či technické infrastruktury), vyplývají mj. i z malé podrobnosti na úrovni ZÚR
a z nejistot konkrétních postupů při realizacích změn. Hodnocení je tedy „na straně bezpečnosti“
(předpokládala se spíše méně příznivá varianta).
V souvislosti s dopravními koridory však byly zároveň vyhodnocovány pozitivní vlivy na kvalitu
ovzduší a hlukovou situaci (potažmo na veřejné zdraví) v zastavěném území. Podrobné
vyhodnocení je předmětem kapitoly A.6.
Vzhledem k tomu, že předložené vyhodnocení vlivů nevylučuje u některých změn negativní vlivy,
je nutné respektovat navržená opatření a nepříznivé vlivy eliminovat v maximální dosažitelné míře
v průběhu dalšího upřesňování územních změn na nižších stupních územního plánování, resp.
v rámci následného projektování a realizaci staveb. V relevantních případech vyplynou konkrétní
podmínky k ochraně životního prostředí z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. na konkrétní záměry.
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Při respektování navrhovaných podmínek lze AZÚR akceptovat. Zároveň je třeba
respektovat při uplatňování ZÚR požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a
koridorech z důvodu minimalizace vlivu na životní prostředí.
Vliv na soustavu NATURA 2000
Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého
kraje má významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebo zda lze významný
negativní vliv vyloučit. Významný negativní vliv je definován jako porušení příznivého stavu lokality
z hlediska ochrany. Dále je úkolem posuzování hledat řešení s nejmenším vlivem.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyčerpávající vyhodnocení všech
zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů na soustavu
NATURA 2000. Tyto zásady byly posouzeny z hlediska potenciálního ovlivnění, resp. jak je
zajištěna (zdůrazněna) ochrana evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, aby nedocházelo
při uplatňování ZÚR k rozporům s evropskou i státní legislativou.
Podrobně mohly být posouzeny územní průměty rozvojových zásad do sledovaného území. Byly
zkoumány i ostatní zásady, u nichž se konkrétní územní vymezení předpokládá až při uplatňování
ZÚR v rámci územního plánování obcí.
Po úpravě některých zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje, který vytváří předpoklady
pro zajištění příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
Na základě zhodnocení AZÚR Libereckého kraje lze konstatovat:
Konkrétní míru vlivu (při zohlednění nejistot, které vyplývají z měřítka vymezení) bylo
možné hodnotit u záměrů s konkrétním územním vymezením, konkrétně u koridorů
dopravní a technické infrastruktury, případně u veřejně prospěšných opatření.
U územně nespecifikovaných zásad byly sledovány způsoby zajištění ochrany soustavy
NATURA 2000, případně byly tyto způsoby navrženy k doplnění tak, aby při uplatňování
ZÚR byla již na úrovni koncepce zdůrazněna a zajištěna ochrana příznivého stavu lokalit
a předmětů ochrany. Řada připomínek byla zapracována v průběhu přípravy AZÚR.
AZÚR provádí úpravy formulací některých zásad, které zpřesňují a zvýrazňují ochranu
hodnot životního (přírodního) prostředí včetně lokalit soustavy NATURA 2000.
Hodnocení vlivů návrhů konkrétně územně vymezených (koridorů technické a dopravní
infrastruktury, VPS a VPO - ÚSES):
Dílčí úpravy ÚSES, jejichž prvky mají povahu veřejně prospěšných opatření, nebudou mít
negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Koridory technické a dopravní infrastruktury, které AZÚR doplňuje a upravuje, nebudou mít
významný negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Mírný negativní vliv (-1), popř. mírné zvýšení negativního vlivu bylo zjištěno u těchto
koridorů:
•
D05B/1 – EVL Manušické rybníky, EVL Cihelenské rybníky
•
D05B/2 - PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, EVL Jestřebsko-Dokesko
•
E7A vedení VVN 110 kV – TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor, EVL Cihelenské
rybníky
Byl zjištěn potenciálně mírný negativní až nulový vliv (0 až -1) na EVL Jestřebsko-Dokesko
a PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady (koridor D74A).
Při optimalizaci železniční trasy v koridoru D63 nelze vyloučit mírný negativní vliv (-1)
na EVL Horní Kamenice. Je třeba zajistit ochranu předmětů ochrany EVL Kamenice a jejich
biotopů.
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Pro zajištění vyváženého rozvoje území při současném zdůraznění ochrany soustavy
NATURA 2000 je třeba do výrokové části AZÚR doplnit:
U zásad Z10 a Z11 (SOB4) upravit úkol pro územní plánování, konkrétně poslední odrážku
bodu e) takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť
stávajících cest“. (Bylo zapracováno do výrokové části.)
U zásady Z31 doplnit do kritéria a podmínek bod d) : „.…,ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“ (Je již součástí výrokové části - bylo doplněno ve spolupráci s projektantem
při tvorbě návrhu AZÚR.)
D05B/1: Zajistit vyloučení přímého zásahu do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. Minimalizovat zábor navazujících vhodných terestrických biotopů v nivě Šporky
a v okolí Stružnického potoka. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1,
koridor D05B/1, úkoly pro územní plánování.)
D05B/2: Minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady. Křižovatku I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu západně
od současné silnice I/9. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, koridor
D05B/2, úkoly pro územní plánování.)
Byl vyloučen významný negativní vliv, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivu
na integritu (celistvost) lokalit soustavy NATURA 2000, v důsledku působení územně
vymezených koridorů a ploch s konkrétním využitím AZÚR.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyhodnocení velikosti vlivu
všech zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů
na soustavu NATURA 2000. Po úpravě některých zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje,
který nebude v rozporu se zajištěním příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
Závěr
Aktualizaci č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (AZÚR) lze doporučit při realizaci
navrhovaných úprav k projednání a schválení.
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A.13. NÁVRH STANOVISKA
Zhotovitel vyhodnocení vlivů předkládá následující návrh stanoviska podle 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 pozdějších předpisů.
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice
Datum vydání stanoviska:
Č.J.:
STANOVISKO K NÁVRHU
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1
(AKTUALIZACE Č. 1)
návrh pro veřejné projednání
podle 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 pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zpracovatel koncepce:
SAUL s.r.o.
Zpracovatel posouzení:
Mgr. Pavel Bauer, autorizovaná osoba
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Průběh posuzování:
Před zpracováním Nového návrhu AZÚR LK č. 1 bylo dle § 38 odst. 3 stavebního zákona nezbytné
nejprve zpracovat, projednat s dotčenými orgány a schválit tzv. Pokyny pro zpracování Nového
návrhu AZÚR LK č. 1 (dále jen Pokyny). Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko podle
§ 10i k návrhu Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje (ZÚR LK) dne 19.7.2017, kde uvedlo další podrobnější požadavky na obsah
a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Dne 29. 8. 2017 byly Pokyny schváleny
Zastupitelstvem LK usnesením č. 342/17/ZK a na jejich základě byl zpracován Nový návrh AZÚR
LK č. 1, jehož přílohou je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů
na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na EVL a PO. Společné jednání o Novém návrhu AZÚR
LK č. 1 a o Vyhodnocení URÚ ve smyslu § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona se konalo
s dotčenými orgány, sousedními kraji a MMR dne 9. srpna 2018. Stanovisko Ministerstva životního
prostředí ze dne 5. 9. 2018 po společném jednání Novém návrhu AZÚR LK č. 1 požadovalo
podstatně dopracovat část A (dokumentace SEA) ve Vyhodnocení vlivů na URÚ, před tím, než KÚ
LK OÚPSŘ dle § 37 odst. 6 stavebního zákona požádá MŽP o stanovisko SEA. Dokumentace
SEA byla dle stanoviska MŽP dopracována.
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. k) 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 pozdějších předpisů, na základě vyhodnocení
vlivů dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje Aktualizace č. 1 podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení vlivů
koncepce na vyhlášené evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle ustanovení § 45 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a veřejného projednání
vydává
souhlasné stanovisko
k návrhu územně plánovací dokumentace
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje – aktualizace č. 1
verze …

Opatření pro minimalizaci vlivu na životní prostředí Aktualizaci č.1 zásad územního rozvoje
Libereckého kraje (verze pro veřejné projednání) vyplývající z vyhodnocení koncepce na životní
prostředí jsou součástí výrokové části AZÚR. Tyto podmínky zohledňují stanovisko MŽP ČR ze
dne 28.11.2019 pro verzi koncepce po společném jednání. V navazujícím odůvodnění je přehled
zapracovaných podmínek uveden.

Odůvodnění:
Podmínky zapracované do výrokové části koncepce vycházející ze stanoviska MŽP ČR ze dne
28. 11. 2019. Je uvedeno i stručné shrnutí, kde a jak jsou podmínky zapracovány:
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Konkrétní opatření pro jednotlivé zásady a navrhované koridory:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

D05B/1: Zajistit vyloučení přímého zásahu do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. Minimalizovat zábor navazujících vhodných terestrických biotopů v nivě Šporky
a v okolí Stružnického potoka. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1,
koridor D05B/1, úkoly pro územní plánování.)
D05B/2: Minimalizování zásahy na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO ČeskolipskoDokeské pískovce a mokřady. Křižovatku I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu západně
od současné silnice I/9. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, koridor
D05B/2, úkoly pro územní plánování.)
D05B/2: Je třeba maximálně omezit až vyloučit přímý kontakt s kulturními památkami,
popř. jejich disturbanci v prostoru Zahrádek a minimalizovat tak částečně vliv na kulturní
památky a krajinný ráz. (Bylo doplněno ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, koridor
D05B/2, úkoly pro územní plánování.)
D11C: Zajistit dostatečnou propustnost dálkového migračního koridoru č. 884. (Je součástí
výrokové části jako úkol pro územní plánování.)
S11_D03/1 (textová úprava): Minimalizovat negativní vlivy na ZCHÚ a lokality soustavy
NATURA 2000, eliminovat negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy do Černého rybníka a nivy
Vrbového potoka. (Je součástí výrokové části AZÚR zásada Z16 úkoly pro územní
plánování ke koridoru S11_D03/1).
S11_D03/1 (grafická úprava): Pro minimalizaci vlivu v dalších fázích přípravy je koridor
omezen o jižní část, a vyloučen je tak zásah do Černého rybníka a Vrbového potoka.
Naopak rozšířen bude koridor na území Ústeckého kraje. (Je upraveno ve výkresové části
pro další fázi projednávání AZÚR).
V koridoru D63 je třeba zachovat příznivý stav předmětů ochrany EVL Horní Kamenice
a jejich biotopů. (Je součástí výrokové části AZÚR zásada Z16 úkoly pro územní plánování
ke koridoru D63.)
S5_D01C: Minimalizovat negativní vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery (Je součástí
výrokové části AZÚR v zásadě Z16, úkoly pro územní plánování ke koridoru S5_D01C.).
Zásada Z4 ROS02 úkoly pro územní plánování: „Umisťování zastavitelných ploch ve volné
krajině, například podél koridoru S5_D01C, jen ve výjimečných případech (přípustné pouze
ve vazbě na centra osídlení)“. (Je zapracováno ve výrokové části AZÚR. S ohledem na
další textové vazby ve výrokové části je formulace upravena, viz podrobně vysvětlení
v části A.14.).
U zásad Z10 a Z11 (SOB4) upravit úkol pro územní plánování, konkrétně poslední odrážku
bodu e) takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť
stávajících cest“. (Bylo doplněno do výrokové části AZÚR v zásadách Z10, Z11 do úkolů
pro územní plánování bod e).)

Obecné zásady při uplatňování ZÚR na nižších úrovních ÚPD, popř. na projektové úrovni

Kromě konkrétních opatření k předcházení popř. minimalizaci vlivu na životní prostředí uvádíme
obecně platné kritéria a podmínky, které je třeba respektovat při rozhodování o změnách v území
na nižších úrovní ÚPD a na projektové úrovni:
Minimalizovat zábory ZPF a PUPFL. Přednostně chránit půdy a I. a II. třídy ochrany.
(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a byl pro
zdůraznění významu ochrany půdy (PUPFL a ZPF a především půdy I. a II. třídy ochrany
ZPF jsou limity využití území a současně přírodní hodnoty území) doplněn do kapitoly D.1
Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury do kritérií a podmínek pro rozhodování o
změnách v území. Uplatňování priority P8 též souvisí s úkolem územního plánování,
uvedeným v § 19 odst. 1, písm. c) stavebního zákona. Ochrana zemědělského a lesního
půdního fondu je zásadní ve smyslu ochrany neobnovitelných složek životního prostředí i
ve smyslu uchování produkčních hodnot území. Při územně plánovací činnosti je nutno tyto
přírodní hodnoty respektovat (jsou zároveň limitem využití území), chránit a odpovědně
rozvíjet.)
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Minimalizovat zásahy do koryt vodních toků, nezhoršovat migrační prostupnost, průtokové
poměry v tocích a nivách a hydroekologický potenciál.
(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P8, P9 a je
obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní
infrastruktury požaduje respektovat limity využití území, zejména přírodní a krajinné
hodnoty (vodní tok a plocha je hodnotou území i limitem využití území – VKP ze zákona).
Při územně plánovací činnosti je nutno tyto přírodní hodnoty, které jsou zároveň limitem
využití území respektovat, chránit a odpovědně rozvíjet (minimalizovat jejich dotčení či
ovlivnění). Migrační prostupnost lze zajistit vhodnými urbanizačními nebo technickými
opatřeními. Méně bariér v území znamená jeho vyšší kvalitu z hlediska estetického i z
hlediska ochrany migrace a biodiverzity. Vytváření územních podmínek pro zajištění a
obnovu migrační průchodnosti vodních toků je stanoveno v úkolech pro územní plánování v
zásadě Z42 (není měněno AZÚR LK č.1). Průtokovými poměry ve vztahu k využití
obnovitelných zdrojů energií se zabývá i zásada Z31, kdy je konstatováno, že využití
potenciálu vodní energie je na území Libereckého kraje již velmi omezené i z důvodu
zachování hydroekologického potenciálu.)
V koridorech zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů navrhovat řešení
s ohledem na minimalizaci vlivů na vodní režim a jakost vodních zdrojů. (Je zohledněno
jako obecný územní limit ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území.)
Při zpřesňování liniových staveb v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat
výběrem vhodné trasy negativní vlivy na přírodní prostředí (biotu, VKP, ÚSES, ZCHÚ,
lokality soustavy NATURA 2000 apod.) (Je zohledněno jako obecný územní limit
ve výrokové části AZÚR, kapitola D.1, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území.)
Při zpřesňování trasy silničních koridorů zpřesňovat umístění v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby, aby bylo zajištěno splnění hlukových limitů a limitů pro znečištění
ovzduší.
(Obecný požadavek je na úrovni územně plánovací činnosti řešen v prioritě P12 a je
obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní
infrastruktury požaduje minimalizace negativních dopadů dopravní a technické
infrastruktury na urbanizovaná území.)
Na úrovni územních plánů při rozvoji sídel respektovat migrační prostupnost území
a zachování klidových míst v krajině. U dopravních staveb zajistit dostatečnou migrační
prostupnost.
(Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P9, návazně
i P12 a je obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria
a podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde je požadováno při upřesňování
koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící
živočichy. Text o migrační prostupnosti území byl doplněn textem o zachování klidových
míst v krajině. Zajištění průchodnosti krajiny při vymezování koridorů a ploch dopravní
a technické infrastruktury je též v úkolech pro územní plánování zásady Z42 v kapitole E.1
Zásady ochrany a rozvoje přírodních hodnot.)

Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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A.14. VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ A PŘIPOMÍNEK MŽP
Vypořádání požadavků MŽP k návrhu Pokynů pro zpracování Nového návrhu aktualizace
č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje ze dne 19.7.2017 (č.j. MZP/2017/710/105):

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracováváno souběžně s návrhem AZÚR LK
č.1. Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území (VURÚ) je
v souladu s přílohou č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. v platném znění, aktuálních metodických
doporučení MMR a MŽP a požadavků vyplývajících z příslušných rozhodnutí správních soudů.
Ve spolupráci s pořizovatelem bylo doplněno a upraveno Vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR LK č.1
na URÚ dle požadavků MŽP ČR a dohod s příslušnými dotčenými orgány. Ve vyhodnocení vlivů
na ŽP bylo zohledněno metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí
(MŽP, 2015) a doplněna metodika hodnocení a kvantifikace jevů. Byla nově zpracována grafická
část Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ.
Vyhodnocení URÚ je pro účely případných přeshraničních konzultací dle § 37 odst. 5 stavebního
zákona doplněno o stručné shrnutí přeshraničních vlivů AZÚR LK č.1 na Německo (Sasko)
a Polsko (Dolnoslezské vojvodství).
Bylo aktualizováno vyhodnocení vlivu AZÚR LK č.1 na skutečnosti zjištěné v ÚAP (aktualizace
2017), vyhodnocení přínosu AZÚR LK č.1 na priority územního plánování uvedené v PÚR ČR
(2015) a doplněno závěrečné shrnutí vyhodnocení vlivů na URÚ (viz kapitola F dokumentace
VURÚ).
Požadavky MŽP k Novému návrhu AZÚR LK č.1 na vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Byly zohledněny požadavky na zpracování vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na životní prostředí
a soustavu NATURA 2000 dle stanoviska k návrhu Pokynů pro zpracování nového návrhu AZÚR
LK č.1 č.j. MZP/2017/710/105 ze dne 19.7.2017. MŽP zde aktualizovalo a stanovilo podrobnější
požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů nového návrhu AZÚR LK č. 1 na životní
prostředí.
Při vyhodnocení vlivů nového návrhu AZÚR LK č.1 na životní prostředí (dále též SEA) byla
prověřena věcná a formální shoda vyhodnocení s Metodickým doporučením. Posuzování vlivů se
zabývá slovním zhodnocením všech typů zásad a záměrů včetně důsledného hodnocení
kumulativních vlivů. Hodnocení vlivů je v dokumentaci SEA provedeno z hlediska potenciálních
kladných a záporných vlivů, jak navrhuje metodické posouzení.
Ad 1.
Pro všechny nové či upravované koridory, osy, oblasti je provedeno vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví jednotlivě.
Zpracované jevy AZÚR LK č.1 jsou rozděleny na zásady bez územního průmětu a zásady
(záměry) s konkrétním územním průmětem.
V případě obecněji formulovaných zásad (bez konkrétního územního průmětu) řešících rozvoj
určitých oblastí nebo celého kraje, není výčet potenciálně dotčených jevů jednotlivými zásadami
relevantní a technicky zpracovatelný, protože by se tento výčet uváděl opakovaně pro každou
zásadu území celého kraje nebo jeho částí, (např. rozvojových oblastí). Nejvýznamnější jevy
životního prostředí sledované dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vedeny pro celé území kraje
v rámci grafické části AZÚR LK č.1 a v rámci tematických výkresů VURÚ.
Ve vybraných případech je možné zajištění ochrany životního prostředí dané platnými právními
předpisy, do jisté míry nadbytečně, zdůraznit formou vhodně formulovaných „kritérií a podmínek
pro rozhodování o změnách v území“ a „úkolů pro územní plánování“, kterým byla při posuzování
vlivů věnována zvláštní pozornost. U zásad bez konkrétního územního průmětu byla pozornost
zaměřena zejména na zpřesňující texty „kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území“
a „úkoly pro územní plánování“. Zásady byly dle potřeby komentovány.
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Pozornost byla zaměřena na vyváženost jednotlivých pilířů VURÚ. Protože posuzování probíhalo
souběžně s tvorbou AZÚR LK č.1, byly v případě potřeby úpravy nebo doplnění zapracovány
přímo do nového návrhu AZÚR LK č.1, popř. jsou navrhovány v kapitole A.8.
U záměrů s konkrétním územním průmětem byly hodnoceny vlivy jednotlivě na složky životního
prostředí a veřejné zdraví, které je možné na úrovni ZÚR hodnotit nebo alespoň z hlediska
možného vlivu relevantně komentovat. Byly posouzeny vlivy na přírodní poměry (zejména vlivy
návrhu AZÚR LK č.1 na zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP), obecně
chráněná území (přírodní parky), střety s migračními trasami živočichů a zachování migrační
propustnosti, ekosystémy), půdu, přírodní zdroje a horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima,
krajinu a její fragmentaci, střety s migračními trasami živočichů, hmotný majetek a kulturní památky
a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
Nově je doplněno shrnující a zjednodušující vyhodnocení velikosti vlivu. Závěry jsou jasně
formulovány tak, že pro každý územně specifikovaný koridor je uvedeno, zda lze se záměrem
souhlasit, případně za jakých podmínek.
Podrobný popis metodiky a vyhodnocení viz dokumentace SEA.
Ad 2., 3
AZÚR nenavrhuje žádná srovnatelná variantní řešení, a proto není možné plnohodnotně porovnat
zjištěné a předpokládané kladné i záporné vlivy jednotlivých variant v rámci této kapitoly.
Je uvedeno zdůvodnění, proč nebyly navrženy (viz kapitola A.7). Zpřesnění koridoru je de facto
variantou oproti schválené verzi. V případě úprav již schválených koridorů byla posuzována jak
změna vlivu oproti schválené verzi, tak i absolutní vliv. Úprava schválených koridorů je tedy de
facto variantou vůči původní verzi. Nově navrhované varianty (většinou se jedná o drobné
prostorové úpravy) byly na jiných (většinou podrobnějších) úrovních vyhodnoceny jako vhodnější
(viz Odůvodnění AZÚR). Z posouzení vlivů navrhovaných změn vyplývá, že navrhované varianty
jsou většinou vhodnější, popř. rovnocenné, popř. zvýšení míry negativního vlivu není významné.
Úpravy schválených koridorů vznikly zejména na podkladě aktuálních údajů o území od
příslušných poskytovatelů údajů, z vydaných územních plánů (aktuální data ÚAP LK),
dokumentací EIA a dalších podkladů poskytnutých pořizovatelem. V AZÚR bylo provedeno
upřesnění některých koridorů a provedeno vymezení koridorů nových. Byly vypuštěny koridory
nebo jejich části, ve kterých byly příslušné stavby dopravní nebo technické infrastruktury
zrealizovány. Na základě prověření aktuálnosti územních rezerv (viz Zpráva ZÚR LK) byl
zohledněn aktuální stav záměrů a územní rezervy byly zrušeny, upraveny nebo ponechány. Byly
doplněny další územní rezervy dopravní infrastruktury.
U rozvojových oblastí se zmenšuje vymezení stávajících rozvojových oblastí a vymezení některých
rozvojových oblastí nižšího řádu (rozvojová oblast Semily – Železný Brod, rozvojová oblast
Jilemnice) se ruší. U rozvojových os se zmenšuje jejich počet tím, že ruší vymezení rozvojových os
nižšího řádu. U specifických oblastí se zmenšuje jejich počet tím, že se ruší vymezení méně
významných specifických oblastí, kde se potřeba řešit zásadní změny využití území nejeví jako
akutní.
V kapitole A.7 jsou uvedena jednotlivě stručná zdůvodnění, proč nejsou navrhovány varianty
u jednotlivých konkrétních záměrů podle odůvodnění zpracovatele koncepce. Některé další
informace ke zdůvodnění invariantnosti daných záměrů jsou již uvedeny v kapitole A.6 a zejména
v odůvodnění AZÚR.
Při umisťování koridorů dopravních staveb byla zohledněna stávající úroveň znečištění ovzduší
dané lokality vzhledem k imisním limitům. Vlivy dopravních koridorů ovzduší jsou hodnoceny v
kapitole A.6
Ad 4.
Byly posouzeny zejména vlivy návrhu AZÚR LK č.1 na zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR,
PR, NPP, PP), obecně chráněná území (přírodní parky). Podrobný popis metodiky a vyhodnocení
viz kapitola A.6 dokumentace SEA.
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Pro snadnější orientaci v problematice je nově vyhotovena grafická část obsahující tématické
výkresy vybraných posuzovaných a sledovaných jevů. Ve výkresech v měřítku 1:200000 jsou
promítnuty schvalované návrhové koridory dopravní a technické infrastruktury a jevy posuzované
(zejména EVL, ptačí oblasti, zvláště chráněná území, přírodní parky, kulturní hodnoty, NR a R
ÚSES, plochy ZPF I. a II. třídy ochrany, lesy).
Závěry jsou jasně formulovány tak, že pro každý územně specifikovaný koridor je uvedeno, zda lze
se záměrem souhlasit, případně za jakých podmínek. U dílčích záměrů jsou navržena opatření na
snížení negativních vlivů na ZCHÚ.
Ad 5.
Byly hodnoceny kumulativní a synergické vlivy územně vymezených záměrů. U zásad
bez konkrétní územní specifikace bylo upozorňováno na rizika v případech, kdy mohou vznikat
kumulativní vlivy, popř. byly komentovány zásady, které k ochraně životního prostředí přímo nebo
nepřímo přispívají.
Kumulativní a synergické vlivy AZÚR LK č.1 byly hodnoceny způsobem odpovídajícím podrobnosti
posuzované koncepce. Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na přírodní prostředí
vychází ze zjištění u jednotlivých záměrů. Je uvažován typ ovlivnění, zasažený prvek přírodního
prostředí, rozsah dílčích ovlivnění a vzdálenost jednotlivých vlivů. V případě vlivu na krajinný ráz
jsou při posouzení kumulativního vlivu zohledněny: typ ovlivnění, dosah vlivu a lokalizace vlivu
jednotlivých záměrů. V případě záborů ZPF a PUPFL byl proveden odborný odhad záborů
jednotlivých záměrů, viz podrobně odůvodnění AZÚR LK č.1. Kumulativní vlivy na složky životního
prostředí s nejvýznamnějším přímým vlivem na veřejné zdraví (záměrů AZÚR LK č.1), tj. vlivy
na ovzduší a hlukovou situaci, jsou řešeny odborným odhadem, zejména na základě prostorových
souvislostí. Byla sledována vzájemná poloha jednotlivých záměrů, přičemž bylo posuzováno,
zda může docházet ke kumulativnímu a synergickému působení více záměrů. Zároveň bylo
sledováno umístění potenciálně nejvíce ovlivněných území ve vztahu k záměrům, tj. většinou
obydlená území.
Územní rezervy nejsou zahrnuty do hodnocení kumulativních a synergických vlivů, protože se
územní rezervy dle SZ §36, odst.1 neposuzují z hlediska vlivu na životní prostředí, nemůže být
jejich vymezení zohledněno ani při porovnávání variantních řešení.
Ad 6.
Konkrétní prostorové vymezení protipovodňových opatření bylo AZÚR LK č.1 zrušeno. Zásady
protipovodňové ochrany byly stanoveny s plošnou platností. Stejně byl zhodnocen i vliv na přírodní
prostředí a přírodní procesy niv. Nově naformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování v území
a úkoly pro územní plánování, kladou mj. důraz na respektování přírodních hodnot území
a ochranu a zachování přirozené funkce údolních niv. U každého měněného koridoru pro liniové
stavby dopravní infrastruktury je hodnocen vliv na podzemní a povrchové vody.
Ad 7.
Byly vyhodnoceny vlivy měněných koridorů na povrchové a podzemní vody, na odtokové poměry
(podrobně viz kapitola A.6).
Ad 8.
Byly na základě odborného odhadu vyhodnoceny předpokládané zábory půdního fondu a jsou
uvedeny u každého koridoru zvláště (viz kapitola A.6). Odhad záborů půdního fondu pro jednotlivé
koridory je též součástí odůvodnění AZÚR LK.
Ad 9.
U nově navržených či upravených koridorů je provedeno vyhodnocení potenciálních zásahů
do lesních porostů (viz kapitola A.6. Ochranné pásmo lesa není zákonem stanoveno a v
podrobnosti měřítka ZÚR (1:100000) nelze vzdálenost 50 m od okraje lesa pásmo ani zobrazit.
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Ad. 10
Pro snadnější orientaci v problematice je nově vyhotovena grafická část obsahující tématické
výkresy vybraných posuzovaných a sledovaných jevů. Ve výkresech v měřítku 1:200000 jsou
promítnuty schvalované návrhové koridory dopravní a technické infrastruktury a jevy posuzované
(zejména EVL, ptačí oblasti, zvláště chráněná území, přírodní parky, kulturní hodnoty, NR a R
ÚSES, plochy ZPF I. a II. třídy ochrany, lesy).
Ad 11.
V kapitole A.9 je vyhodnocen návrh AZÚR LK č.1 ve vztahu k naplňování cílů národních
a regionálních koncepčních dokumentů v oblasti ochrany přírody. Hodnocení je provedeno po
dílčích návrhových koridorech a jejich souvislosti s cíli ochrany životního prostředí.
Ad 12.
V kapitole A.9 je vyhodnocen návrh AZÚR LK č.1 ve vztahu k naplňování cílů národních
a regionálních koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší. Hodnocení je provedeno
po dílčích návrhových koridorech a jejich souvislosti s cíli ochrany ovzduší.
Ad 13.
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR LK č.1 na životní prostředí jsou vypracovány závěry
a doporučení včetně návrhu stanoviska MŽP k návrhu AZÚR LK č.1 s uvedením jasných výroků,
zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí: s jednotlivou plochou, koridorem, oblastí či
osou souhlasit nebo souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit (pouze
u nově navržených či upravených ploch či koridorů) – viz kapitola A.6, a zda lze s návrhem AZÚR
LK č.1 jako celkem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo
nesouhlasit.
Vyhodnocení vlivů na ŽP se zabývalo i možností přeshraničních vlivů. Vlivy na Sasko
a Dolnoslezské vojvodství jsou zpracovány v části A.6. VURÚ. Byly posouzeny nové navrhované
nebo upravované záměry AZÚR LK č.1 z hlediska možných přeshraničních vlivů. U všech
sledovaných koridorů lze vliv za hranicemi ČR vyloučit.
Požadavky na vyhodnocení vlivů Nového návrhu AZÚR LK č.1 na území NATURA 2000.
Ad 14.
Vyhodnocení dopadů AZÚR LK č.1 na lokality soustavy NATURA 2000 se věnovalo vyhodnocení
všech nově vymezených, aktualizovaných nebo jinak upravených záměrů, které by mohly
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti lokalit NATURA 2000. Jsou stanoveny podmínky a opatření pro zajištění příznivého
stavu soustavy NATURA 2000. Podrobně viz kapitoly B.3 a B.4.
Ad 15.
Závěry a doporučení jsou jasně formulovány. Je provedeno vyhodnocení nových záměrů
ve vztahu ke konkrétním územím NATURA 2000 (viz kapitola B.3) v podrobnosti odpovídající ZÚR.
Je provedeno bodové i slovní hodnocení včetně komentáře. V závěru hodnocení je uvedeno
hodnocení AZÚR LK jako celku.
Byl vyloučen významný negativní vliv, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivu na integritu
(celistvost) lokalit soustavy NATURA 2000, v důsledku působení územně vymezených koridorů
a ploch s konkrétním využitím AZÚR LK.
Dříve potenciálně problematický záměr D31A železničního spojení Turnov – Semily- Košťálov
v kontaktu s EVL Průlom Jizery u Rakous se v novém návrhu AZÚR LK č.1 vypouští.
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Vypořádání připomínek k vyjádření MŽP k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(vyhodnocení SEA), které je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území novému návrhu Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
Vyjádření je součástí stanoviska č.j.MZP/2017/710/5567 z 5.9.2018:
Bod 1.
Byly doplněny koncepce, které mohou mít k AZUR vztah a byly při zpracování AZÚR prověřeny
a zohledněny. Byl vyhodnocen vztah koncepčních dokumentů k AZÚR. Do tabulek byly doplněny
komentáře vysvětlující sílu vazby.
Bod 2.
Byly doplněny hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni, které mají vztah
k AZÚR a provedeno hodnocení vztahu AZÚR k těmto cílům.
Bod 3.
Údaje o stavu životního prostředí byly podrobně uvedeny na tématických výkresech A až D.
V textovém dokumentu byly podrobné informace zejména o kvalitě ovzduší a o ochraně kulturních
památek. Nově byly doplněny textové informace o půdách, vodách, klimatu, ochraně přírody
a krajiny, migračních koridorech.
Bod 4.
Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním AZÚR významně ovlivněny, se
překrývají s obsahem kapitoly 3. S ohledem na komplexní zaměření AZÚR, nelze vliv, vzhledem
k malé míře podrobnosti ZÚR, u většiny hlavním charakteristik životního prostředí vyloučit. Jsou
vybrány složky životního prostředí, které by mohly být uplatňováním AZÚR ovlivněny a jsou
stručně charakterizovány.
Bod 5.
Byly doplněny základní charakteristiky velkoplošných zvláště chráněných území a ptačích oblastí.
U maloplošných zvláště chráněných oblastí zřejmé významné negativní ovlivnění z AZÚR
nevyplývá, řada MZCHÚ je součástí CHKO. Byly doplněny problémy a jevy v EVL. Evropsky
významné lokality jsou součástí samostatné části B. V části B je přehled a charakteristiky EVL
uveden, byly doplněny významné problémy ochrany. V řadě případů u velkoplošných EVL dochází
k překryvům s CHKO a NP, takže obsah kapitoly platí i pro velkou část EVL. Jedná se o EVL
Krkonoše, EVL Jestřebsko – Dokesko a řadu menších EVL v ostatních CHKO, které jsou
potenciálně nejvíce ovlivněny např. rozvojem rekreace a sportu v navrhovaných specifických
oblastech. Informace o současných problémech jmenovaných chráněných území byly čerpány
z plánů péče příslušných chráněných území.
Bod 6.
Kapitola byla doplněna dle požadavku stanoviska. Byla doplněna stručná metodika hodnocení
a uveden výčet všech složek životního prostředí na které se hodnocení zaměřuje. Ke každému
koridoru byla doplněna samostatná tabulka zjednodušující hodnocení velikosti vlivu a rozšířen
komentář kumulativních vlivů a doplněno hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000. Byly
překontrolovány hodnoty v hodnocení vlivů.
Bod 7.
Varianty nebyly navrženy, je uvedeno zdůvodnění, proč nebyly navrženy. Zpřesnění koridoru je
de facto variantou oproti schválené verzi. V případě úprav již schválených koridorů byla
posuzována jak změna vlivu oproti schválené verzi, tak i absolutní vliv. Úprava schválených
koridorů je tedy de facto variantou vůči původní verzi. Nově navrhované varianty (většinou se
jedná o drobné prostorové úpravy) byly na jiných (většinou podrobnějších) úrovních vyhodnoceny
jako vhodnější (viz Odůvodnění AZÚR). Z posouzení vlivů navrhovaných změn vyplývá,
že navrhované varianty jsou většinou vhodnější, popř. rovnocenné, popř. zvýšení míry negativního
vlivu není významné. Byl doplněn popis metod vyhodnocení.
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Bod 8.
Byly doplněny obecné zásady při uplatňování ZÚR na nižších úrovních ÚPD, popř. na projektové
úrovni. Kapitola byla konzultována s pořizovatelem.
Bod 9.
Jsou vyhodnoceny vztah a způsob zapracování cílů ochrany životního prostředí v návrhu AZÚR
podle koncepčních dokumentů řešících ochranu životního prostředí. Vyhodnocení je zpracováno
podle jednotlivých koridorů i podle jednotlivých koncepčních dokumentů. Způsob zohlednění
variantního řešení není uveden, protože AZÚR varianty nemá, viz bod A.7.
Bod 10.
Ukazatele sledování vlivů AZÚR byly doplněny a konzultovány s pořizovatelem, zda-li je možné je
sledovat. Z podstaty se jedná zároveň o sledování kumulativních, případně synergických vlivů.
Smyslem sledování a evidování vlivů jednotlivých záměrů je právě získávání informací
o kumulativních a synergických vlivech, u nichž je v řadě případů podstatně větší riziko, že vliv
bude významný negativní.
Bod 11.
Byly podrobně doplněny kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování z výrokové části AZÚR, které mají význam z hlediska minimalizace negativní
vlivů na životní prostředí (pro koridory, rozvojové a specifické oblasti a osy)
Bod 12.
Byly doplněny závěry z části B a popis procesu pořizování AZÚR byl zopakován tak, jak je uveden
v navazující kapitole 13.
Bod 13.
Doplněn text z připomínky 13.
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Vypořádání požadavků uvedených ve Stanovisku MŽP k návrhu koncepce
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje verze pro společné
jednání ze dne 28.11.2019 (dále též Stanovisko).
I. Požadavky, na základě kterých lze s jednotlivými koridory, plochami, rozvojovými
oblastmi, osami a specifickými oblastmi souhlasit při splnění podmínek pro územní
plánování a využívání území
Požadavek
1)

Pro koridor D05B/1 uvést v úkolech pro územní plánování požadavek: Zajistit vyloučení
přímých zásahů do EVL Manušické rybníky a EVL Stružnické rybníky. Minimalizovat zábor
navazujících terestrických biotopů v nivě Šporky a v okolí Stružnického rybníka.

Zohlednění požadavku
V zásadě Z17, u koridoru D05/B1 byl v úkolech pro územní plánování požadovaný text doplněn,
přičemž byl opraven název EVL v kontaktu s koridorem D05B/1 na EVL Cihelenské rybníky a
opraven překlep - slovo rybníka nahrazeno textem potoka.
Požadavek
2)

Pro koridor D05B/2 uvést v úkolech pro územní plánování následující požadavky:
- Minimalizovat zásahy na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO Českolipsko- Dokeské
pískovce a mokřady.
- Křižovatku silnic I/9 a I/15 řešit v co největším rozsahu západně od současné silnice I/9.
˗ Co nejvíce omezit až vyloučit přímý kontakt daného záměru s kulturními a historickými
památkami, zejména disturbanci v prostoru Zahrádek a minimalizovat tím potenciální
negativní vlivy na kulturní a historické památky a částečně i na krajinný ráz.

Zohlednění požadavku
V zásadě Z17, u koridoru D05/B2 byl v úkolech pro územní plánování požadovaný text doplněn s
malou textovou úpravou druhé odrážky, kdy byl text zjednodušen, beze změny smyslu požadavku.
Respektování kulturních a civilizačních hodnot je též obsaženo v kritériích a podmínkách pro
rozhodování o změnách v území stanovených pro všechny koridory a plochy dopravní
infrastruktury.
Požadavek
3)
Pro koridor S11_D03/1 uvést v úkolech pro územní plánování následující požadavky:
˗ Minimalizovat negativní vlivy na zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA
2000. V územně plánovacích dokumentacích nižších stupňů dodržet podmínku
minimalizace vlivů a zásahů do zvláště chráněných území.
˗ Pro možnost výběru optimálního řešení s co nejmenším potenciálním vlivem na životní
prostředí v dalších fázích přípravy je třeba nezužovat koridor o severní část, popř.
omezit koridor naopak o jižní část.
˗ Eliminovat potenciální negativní vlivy, resp. vyloučit zásahy do Černého rybníka a nivy
Vrbového potoka.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z16, u koridoru S11_D03/1 byl v úkolech pro územní plánování požadovaný text
doplněn. Úkoly pro územní plánování se stanovují zejména pro navazující územní plány popř.
regulační plány a není proto nutné tento text v úkolech uvádět.

347

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na ŽP

V grafické části návrhu AZÚR LK č.1 pro veřejné projednání se vymezený úsek koridoru na
základě poznatků a požadavků Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na ŽP (SEA), dohody se správou
CHKO České středohoří i aktualizované technické studie změnil v úseku Volfartice (Černý rybník)
– hranice LK/ÚK, kde byl koridor zúžen a vymezen mimo Černý rybník a nivu Vrbového potoka tak,
aby byla optimalizována návaznost na koridor vymezený v ZÚR ÚK. Částečný překryv koridoru
s regionálním biocentrem RC1357 Výsluní zůstal po dohodě se Správou CHKO České středohoří
zachován. Toto biocentrum bude v případě potřeby upřesněno po realizaci přeložky silnice I/13.
Požadavek
4)

Pro koridor D63 uvést v úkolech pro územní plánování požadavek: Zachovat příznivý stav
předmětů ochrany EVL Horní Kamenice a jejich biotopů.

Zohlednění požadavku
V zásadě Z21, u koridoru D63 byl v úkolech pro územní plánování požadovaný text doplněn.
Požadavek
5)
Pro koridor S5_D01C uvést v úkolech pro územní plánování požadavek: Minimalizovat
vlivy na odtokové poměry v nivě řeky Jizery.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z16, u koridoru S5_D01C byl v úkolech pro územní plánování požadovaný text doplněn
s upřesněním druhu vlivů (negativní). Vymezení koridoru na území Turnova (kde se kříží s nivou
Jizery) vychází z vydaného ÚP Turnov (2014), kdy byl tento koridor ve větší podrobnosti dohodnut
s příslušnými DO.
Požadavek
6)
Pro zásadu Z4 doplnit v úkolech pro územní plánování ve vztahu ke koridoru S5_D01C
kritérium pro rozhodování: Umisťování zastavitelných ploch podél koridoru, který je
součástí rozvojové osy ROS2, je možné ve volné krajině jen ve zcela výjimečných
případech (zejména ve vazbě na města) a při respektování přírodních a krajinných hodnot
území.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z4, v ROS2 Liberec – Turnov – hranice LK/KHK, byl do kritérií a podmínek pro
rozhodování o změnách v území doplněn upravený text do odstavce c), třetí odrážka
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
c)
zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v
rozvojové ose ROS2 se zvláště chráněným územím CHKO Český ráj, zejména:
prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických
hodnot území,
zohlednění dominantního významu pohledové exponovanosti přírodních a kulturních
památek v území,
umisťování zastavitelných ploch ve volné krajině, například podél koridoru S5:D01C,
jen ve výjimečných případech (přípustné pouze ve vazbě na centra osídlení),
Je upřesněna lokalizace vazeb na centra osídlení (pojem užívaný v ZÚR LK) místo obecného
pojmu města, kdy v daném případě ROS2 je centrem osídlení jen Rovensko pod Troskami.
Prokazování nezbytnosti záměrů ve smyslu ochrany přírodních a krajinných hodnot již není pro
nadbytečnost opakováno, protože toto je ošetřeno v první odrážce stejného odstavce, kdy
specifickými hodnotami území jsou myšleny zejména hodnoty přírodní, krajinné, kulturní i
civilizační.
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Požadavek
7)

Pro rozvojovou oblast OB7 Liberec upravit úkol pro územní plánování, konkrétně 6.
odrážku bodu d) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury (i potenciální vlivy na životní
prostředí)“.

Zohlednění požadavku
V zásadě Z1, v úkolech pro územní plánování v odstavci d) do 6 odrážky byl doplněn požadovaný
text.
Požadavek
8)
Pro rozvojovou oblast ROB2 Česká Lípa – Nový Bor upravit úkol pro územní plánování,
konkrétně 5. odrážku bodu e) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury (i potenciální vlivy
na životní prostředí)“.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z2 u rozvojové oblasti ROB2 Česká Lípa – Nový Bor byl v úkolech pro územní plánování
v odstavci e) do 5 odrážky doplněn požadovaný text.
Požadavek
9)
Pro rozvojovou oblast ROB3 Turnov upravit úkol pro územní plánování, konkrétně 4.
odrážku bodu e) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury (i potenciální vlivy na životní
prostředí)“.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z2 u rozvojové oblasti ROB3 Turnov Bor byl v úkolech pro územní plánování v odstavci
e) do 4 odrážky doplněn požadovaný text.
Požadavek
10)
Pro rozvojovou osu OS3 upravit úkol pro územní plánování, konkrétně bod f) takto: „…
územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, při současném respektování přírodního
prostředí, např. nové trasy podél vodních toků ve volné krajině budovat jen zcela
výjimečně“.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z3 u rozvojové osy OS3 byl v úkolech pro územní plánování upraven text odstavec f)
následovně: „V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj
cyklodopravy při současném respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků
ve volné krajině budovat jen výjimečně).“ Je však třeba upozornit, že v rámci této osy se např. v
souladu s Národní strategií cyklistické dopravy ČR 2013 -2020 schválené vládou ČR dlouhodobě
realizuje projekt cyklostezky Odra – Nisa (viz koridor MTK D40A), který i ve volné krajině směrově
sleduje tok Lužické Nisy. AZÚR LK č.1 připouští rozvoj cyklodopravy i podél vodních toků, kdy
podstatná část stávajících i budoucích tras probíhá po stávajících komunikacích a stezkách.
Pokud je umisťování nových tras těsně podél vodních toků vhodné (např. z prostorových nebo
bezpečnostních důvodů) je vždy nutné respektovat přírodní a krajinné hodnoty území a vedení
trasy kvalifikovaně vyhodnotit a odůvodnit.
Požadavek
11)
Pro rozvojovou osu ROS2 upravit úkol pro územní plánování, konkrétně bod c) takto: „…
územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, při současném respektování přírodního
prostředí, např. nové trasy podél vodních toků ve volné krajině budovat jen zcela
výjimečně“.
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Zohlednění požadavku
V zásadě Z4 u rozvojové osy ROS2 byl v úkolech pro územní plánování doplněn text odstavec c)
následovně: „V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj
cyklodopravy při současném respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků
ve volné krajině umisťovat jen výjimečně).“ Pokud je umisťování nových tras těsně podél vodních
toků vhodné (např. z prostorových nebo bezpečnostních důvodů) je vždy nutné respektovat
přírodní a krajinné hodnoty území a vedení trasy kvalifikovaně vyhodnotit a odůvodnit. Při výběru
tras budou preferovány stávající komunikace.
Požadavek
12)

Pro specifickou oblast SOB3 Mimoňsko upravit úkol pro územní plánování, konkrétně 5.
odrážku bodu d) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní
prostředí“.

Zohlednění požadavku
V zásadě Z9 u specifické oblasti Mimoňsko byl v úkolech pro územní plánování v odstavci d) do 5
odrážky doplněn požadovaný text.
Požadavek
13)

Pro specifickou oblast SOB4 Frýdlantsko upravit úkol pro územní plánování, konkrétně 5.
odrážku bodu b) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní
prostředí“, a dále 4. odrážku bodu e) takto: „… zejména v propojení Liberec – Frýdlant, při
současném respektování přírodního prostředí, např. nové trasy podél vodních toků ve
volné krajině budovat jen zcela výjimečně“.

Zohlednění požadavku
V zásadách Z10, Z11 u specifické oblasti Frýdlantsko byl v úkolech pro územní plánování v
odstavci b) do 5 odrážky doplněn požadovaný text. Dále byl doplněn text odstavce e), 4 odrážka
následovně: „vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec –
Frýdlant, při současném respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve
volné krajině realizovat jen výjimečně)“. Pokud je umisťování nových tras těsně podél vodních toků
vhodné (např. z prostorových nebo bezpečnostních důvodů) je vždy nutné respektovat přírodní a
krajinné hodnoty území a vedení trasy kvalifikovaně vyhodnotit a odůvodnit. Při výběru tras bude
preferována síť stávajících komunikací.
Požadavek
14)
Pro specifickou oblast SOB5 Český ráj jih upravit úkol pro územní plánování, konkrétně 5.
odrážku bodu c) takto: „… dimenze veřejné infrastruktury, ale i potenciální vlivy na životní
prostředí“.
Zohlednění požadavku
V zásadě Z14 u specifické oblasti SOB5 Český ráj jih byl v úkolech pro územní plánování v
odstavci c) do 5 odrážky doplněn požadovaný text.
Požadavek
15)

U zásad Z10 a Z11 (specifická oblast SOB4 Frýdlantsko) upravit úkol pro územní
plánování, konkrétně poslední odrážku bodu e), takto: „…, podél vodotečí a v jejich
funkčních nivách přednostně využívat síť stávajících cest“.

Zohlednění požadavku
V zásadách Z10, Z11 u specifické oblasti Frýdlantsko byl v úkolech pro územní plánování v
odstavci e) do 5 odrážky doplněn požadovaný text.
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II. Obecné požadavky na rozhodování a úkoly pro územní plánování
Vypořádání:
V rámci vypořádání obecných požadavků Stanoviska byl prověřen text návrhu AZÚR LK č. 1 a bylo
identifikováno, zda jsou tyto požadavky v textu dostatečně zohledněny. Bylo zjištěno, že obecné
požadavky jsou z podstatné části již v ZÚR LK nebo AZÚR LK č.1 obsaženy, zejména v textu
priorit územního plánování nebo v kritériích a podmínkách o rozhodování v území nebo v úkolech
pro územní plánování u konkrétních zásad. Některé obecné požadavky vyplývají z platných
právních předpisů nadřazených ZÚR LK a zastupitelstvo kraje nemá kompetence je v rámci ZÚR
LK nijak místně měnit, rušit či zesilovat. Tyto požadavky vstupují do územního plánování jako
závazné limity využití území a jejich územní vymezení je nedílnou součástí odůvodnění AZÚR LK
č. 1, konkrétně Koordinačního výkresu. Jejich uvádění v textu výroku ZÚR LK je proto zbytečné.
Text krajských priorit územního plánování je obecněji formulován tak, aby mohl být implementován
na celém území Libereckého kraje. Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území definované v AZÚR LK č.1 v souladu s PÚR ČR (2019) a s § 36 stavebního zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu určují požadavky na konkretizaci obecně
formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určují strategii a základní podmínky pro jejich
naplňování v územně plánovací činnosti kraje a obcí a při tvorbě resortních koncepcí s důsledky
pro území. Zejména v textu priorit P1, P8, P9 jsou stanoveny zásadní předpoklady pro zachování
významných hodnot území identifikovaných v ÚAP LK. Ochrana přírody a krajiny je významnou
součástí udržitelného rozvoje území. Na území Libereckého kraje se vyskytuje vysoké množství
přírodních a kulturních hodnot území, které je nutno při územně plánovací činnosti na základě
příslušných rezortních zákonů respektovat, chránit a odpovědně rozvíjet.
Při územně plánovací činnosti bude diferencovaně zohledňován rozdílný charakter jednotlivých
částí kraje a podmínky pro jejich využívání - oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti
s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit a oblasti ve venkovském území kraje. V zájmu
vyváženosti udržitelného rozvoje nesmí převaha jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje
bránit uplatnění zbývajících složek.
Zároveň je třeba při uplatňování ZÚR LK uplatňovat požadavky na rozhodování ve vymezených
rozvojových oblastech, osách, specifických oblastech a ve vymezených plochách a koridorech
z důvodu minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
V AZÚR LK č.1 je nově definována zásada týkající se rozvoje území v souladu se stanovenými
cílovými charakteristikami krajin. V obecně, pro celé území Libereckého kraje, stanovených
základních společných kritériích a podmínkách péče o krajinu pro rozhodování o změnách v území
je celá řada ve Stanovisku požadovaných obecných požadavků obsažena. Pro celé území
Libereckého kraje se v této zásadě stanovují „Základní společná kritéria a podmínky péče o krajinu
při rozhodování o změnách v území“. Tyto podmínky zobecňují zásady péče o krajinu společné pro
všechny vymezené jednotky krajinného členění a jsou cíleny na udržení pozitivních stránek krajiny
a eliminaci negativních skutečností. Jsou respektovány podmínky pro zvláště chráněná území,
přírodní parky, krajinné památkové zóny a území soustavy NATURA 2000. Jedním z určujících
atributů i součástí krajinného rázu je zástavba a urbanizovaný prostor, vč. podmínky památkové
péče. Pro zachování charakteru krajiny je podstatné respektování cenných urbanistických a
architektonických znaků sídel. V kritériích je řešena i problematika ochrany krajiny před současnou
a postupující fragmentací krajiny liniovými stavbami silničních komunikací, které jsou nepropustnou
bariérou pro migraci velkých savců, obecně organismů i bariérou pro ÚSES. Lze konstatovat, že
jakékoliv technické nadzemní opatření pro eliminaci bariérového efektu v místech narušení
migrace velkých savců v přirozených trasách (viz Strategická migrační studie pro Liberecký kraj,
EVERNIA s.r.o., 2013 - kritická a problematická místa) je určitým umělým zásahem do krajiny.
V kapitole D.1 Zásady rozvoje koncepce dopravní infrastruktury byla stanoveny Kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území při upřesňování koridorů a ploch dopravní
infrastruktury, která v obecné podobě obsahují či zohledňují požadovaná obecná opatření uvedená
ve Stanovisku. Některé části textu těchto kritérií byly na základě Stanoviska vhodně doplněny. V
kapitole D.1 nejsou opakovány podmínky a úkoly pro územní plánování, které se vztahují k
dopravním koridorům, ale jsou uvedeny v jiných částech ZÚR LK.
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Obecný požadavek
1)

Při uplatnění změn a úprav navržených v rámci A1ZÚR LBK v územních plánech (i při
projektovém řešení a při realizaci staveb a opatření) minimalizovat zábory ZPF, především
půd v I. a II. třídy ochrany, a minimalizovat negativní zásahy do PUPFL. U odnímání ploch
PUPFL požadovat náhradní zalesnění.

Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a byl pro
zdůraznění významu ochrany půdy (PUPFL a ZPF a především půdy I. a II. třídy ochrany ZPF jsou
limity využití území a současně přírodní hodnoty území) doplněn do kapitoly D.1 Zásady koncepce
rozvoje dopravní infrastruktury do kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území.
Uplatňování priority P8 též souvisí s úkolem územního plánování, uvedeným v § 19 odst. 1, písm.
c) stavebního zákona. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu je zásadní ve smyslu
ochrany neobnovitelných složek životního prostředí i ve smyslu uchování produkčních hodnot
území. Při územně plánovací činnosti je nutno na základě platných zákonů bez ohledu na ZÚR LK
tyto přírodní hodnoty jako závazné limity využití území respektovat, chránit a odpovědně rozvíjet.
Poznámka: Liberecký kraj má nadprůměrnou lesnatost (44,6% území LK oproti průměru ČR
33,8%), přičemž podíl lesů na území Libereckého kraje se neustále zvyšuje. Zemědělské půdy I. a
II. třídy ochrany ZPF tvoří jen 17,8% z výměry ZPF na území LK.
Obecný požadavek
2)
Minimalizovat potenciální negativní vlivy na vodní toky, vodní nádrže a na biotopy
související s vodou.
Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a je obsažen i v
kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje respektovat
limity využití území, zejména přírodní a krajinné hodnoty (vodní tok a plocha je limitem využití
území – VKP ze zákona). Uplatňování priority P8 též souvisí s úkolem územního plánování,
uvedeným v § 19 odst. 1, písm. c) stavebního zákona.
Při územně plánovací činnosti je nutno na základě obecných zákonů bez ohledu na ZÚR LK tyto
přírodní hodnoty, které jsou zároveň limitem využití území, respektovat, chránit a odpovědně
rozvíjet.
V rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech a u konkrétních koridorů tam, kde je
potřeba zvýšené ochrany vodních ploch, toků a biotopů souvisejících s vodou jsou uvedeny
konkrétní požadavky (např. koridory S11_D03/1, D05B/1, D05B/2 aj.).
Obecný požadavek
3)

Minimalizovat zásahy do koryt vodních toků, nezhoršovat migrační prostupnost, průtokové
poměry v tocích a nivách a hydroekologický potenciál.

Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P8, P9 a je obsažen i
v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje
respektovat limity využití území, zejména přírodní a krajinné hodnoty (vodní tok a plocha je
hodnotou území i limitem využití území – VKP ze zákona). Při územně plánovací činnosti je nutno
na základě obecných zákonů bez ohledu na ZÚR LK tyto přírodní hodnoty, které jsou zároveň
limitem využití území, respektovat, chránit a odpovědně rozvíjet (minimalizovat jejich dotčení či
ovlivnění). Migrační prostupnost lze zajistit vhodnými urbanizačními nebo technickými opatřeními
mimo podrobnost ZÚR. Méně bariér v území znamená jeho vyšší kvalitu z hlediska estetického i z
hlediska ochrany migrace a biodiverzity. Vytváření územních podmínek pro zajištění a obnovu
migrační průchodnosti vodních toků je stanoveno v úkolech pro územní plánování v zásadě Z42
(není měněno AZÚR LK č.1). Průtokovými poměry ve vztahu k využití obnovitelných zdrojů energií
se zabývá i zásada Z31, kdy je konstatováno, že využití potenciálu vodní energie je na území
Libereckého kraje již velmi omezené i z důvodu zachování hydroekologického potenciálu.
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Obecný požadavek
4)

V koridorech zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů navrhovat řešení s
minimálními vlivy na vodní režim a jakost vodních zdrojů.

Zohlednění požadavku
Při územně plánovací činnosti je nutno ochranná pásma vodních zdrojů na základě věcně
příslušného zákona bez ohledu na ZÚR LK respektovat jako závazný limit využití území. Obecný
požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a je obsažen i v kapitole
D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro rozhodování o
změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje respektovat
přírodní hodnoty území a limity využití území (vodní zdroje jsou přírodní hodnotou, OP vodního
zdroje jsou limitem využití území). Ochrana povrchových a podzemních zdrojů vody je také řešena
v ZÚR LK v zásadě Z48.
Obecný požadavek
5)
Plochy a koridory, u nichž je předpoklad značného podílu zpevněných ploch, řešit ve
vztahu k zajištění dostatečných retenčních prostor k akumulaci srážkových vod a možnosti
vsakování do půdy.
Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P8, P16.
Do kapitoly D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury do kritérií a podmínek pro
rozhodování o změnách v území byl doplněn požadavek při upřesňování koridorů a ploch dopravní
infrastruktury respektovat: zajištění dostatečných retenčních prostorů k akumulaci srážkových vod
a možnosti vsakování do půdy. Navyšování retenční schopnosti krajiny je řešeno i v úkolech pro
územní plánování v zásadě Z48. Požadavek v urbanizovaných územích řešení snížení odtoku
dešťových vod z území je též uveden v úkolech pro územní plánování zásady Z28.
Obecný požadavek
6)
Při zpřesňování liniových staveb v územně plánovacích dokumentacích obcí minimalizovat
potenciální negativní vlivy na přírodní prostředí (biotu, VKP, ÚSES, ZCHÚ, lokality
soustavy NATURA 2000 apod.) výběrem vhodné trasy.
Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P8 a v prioritách P9
a P12 a je obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní
infrastruktury požaduje respektovat přírodní a krajinné hodnoty se skladebnými částmi ÚSES.
Shodné podmínky jsou stanoveny i v zásadách Z32 a Z33, kde jsou vymezeny plochy a koridory
nadmístního významu pro umístění technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií a
zemním plynem.
Tam kde byly identifikovány potenciálně výraznější možnosti negativních vlivů liniových staveb na
přírodní prostředí, jsou u příslušných koridorů přidány specifické úkoly pro územní plánování, které
by toto ohrožení měly snížit nebo eliminovat (např. koridory S5_D01/C, S11_D03/1, D05B/1,
D05B/2, D12B).
Obecný požadavek
7) Při zpřesňování silničních koridorů preferovat umístění tras v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby, aby bylo zajištěno splnění hlukových limitů a limitů pro znečištění ovzduší.
Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P12 a je obsažen i v
kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje
minimalizace negativních dopadů dopravní a technické infrastruktury na urbanizovaná území.
V praxi jsou konkrétní trasy silniční infrastruktury a jejich konkrétní vlivy nejen z hlediska splnění
hlukových limitů a limitů pro znečištění ovzduší posuzovány v rámci procesu EIA.
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Obecný požadavek
8)

Při realizaci nových či změnách stávajících dopravních záměrů, u kterých není možné
vyloučit negativní vlivy hluku a imisí z ovzduší na životní prostředí a veřejné zdraví,
využívat všech dostupných opatření ke snížení jmenovaných negativních důsledků z
dopravy, zpracovat rozptylovou a hlukovou studii a na základě výsledků těchto studií
přijmout opatření pro zmírnění negativních účinků.

Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je na úrovni územně plánovací činnosti řešen v prioritě P12 a je obsažen i v
kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje
minimalizace negativních dopadů dopravní a technické infrastruktury na urbanizovaná území.
Požadavek však směřuje spíše do etapy realizace dopravních záměrů, kdy mohou být při
umisťování konkrétních záměrů (územní rozhodnutí) rozptylové a hlukové studie požadovány a
zpracovány a z nich pak odvozovány patřičná opatření na zmírnění negativních účinků, které jsou
pod podrobností nejen ZÚR, ale často i územních plánů.
Obecný požadavek
9)
Pro omezení negativních vlivů fragmentace krajiny řešit s předstihem a v podrobném
měřítku zajištění migrační prostupnosti krajiny. Na úrovni územních plánů při rozvoji sídel
respektovat migrační prostupnost území a zachování klidových míst v krajině.
Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P9, návazně i P12 a
je obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území, kde je požadováno při upřesňování koridorů a ploch
dopravní infrastruktury respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy. Text o migrační
prostupnosti území byl doplněn textem o zachování klidových míst v krajině. Zajištění průchodnosti
krajiny při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury je též v úkolech pro
územní plánování zásady Z42 v kapitole E.1 Zásady ochrany a rozvoje přírodních hodnot.
Obecný požadavek
10)

Při zpřesňování koridorů dopravní infrastruktury v územně plánovacích dokumentací obcí
preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby a na
přírodní, krajinné a kulturně historické hodnoty dotčeného území. Navrhovat taková řešení,
která budou zajišťovat dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační
trasy živočichů, např. budování dostatečně kapacitních migračních objektů a návodných
opatření, a zajistit tak průchodnost územím pro všechny relevantní typy fauny dle
aktuálních metodik.

Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P9, P10 a P12 a je
obsažen i v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v území, kde je při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury
požadavek na respektování limitů využití území, přírodních a krajinných hodnot území se
skladebnými částmi ÚSES, respektování kulturních a civilizačních hodnot území a průchodnosti
krajiny pro volně žijící živočichy včetně migračních koridorů pro velké savce. Obdobně je
požadavek zohledněn i v základních společných kritériích a podmínkách péče o krajinu pro
rozhodování o změnách v území (např. odstavec k) Zásady Z64A Územní rozvoj realizovat v
souladu s cílovými kvalitami krajin. Zajištění průchodnosti krajiny při vymezování koridorů a ploch
dopravní a technické infrastruktury je též v úkolech pro územní plánování zásady Z42 v kapitole
E.1 Zásady ochrany a rozvoje přírodních hodnot.
Budování dostatečně kapacitních migračních objektů a návodných opatření je úkol mimo
podrobnost ZÚR spíše až pro etapu projektového řešení a realizace dopravní infrastruktury, kdy
budou známa konkrétní řešení.
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Obecný požadavek
11)

Minimalizovat negativní vlivy na krajinný ráz u záměrů výstavby či zpřesňování koridorů
technické infrastruktury (elektrických vedení či plynovodů) a dopravních koridorů.

Zohlednění požadavku
Obecný požadavek je zohledněn zejména v textu priorit územního plánování P1, P8, P12 a je
obsažen i v zásadě Z64A Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin a to v
základních společných kritériích a podmínkách péče o krajinu pro rozhodování o změnách v území
(např. odstavec g), h). Dále se těmito potenciálními vlivy na krajinný ráz zabývají i specifická
kritéria a podmínky při plánování změn v území u vymezených krajinných celků a v některých
krajinách, tam kde je to zejména potřebné i úkoly pro územní plánování.
Taktéž v kapitole D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v území, kde se při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury požaduje
respektovat přírodní a krajinné hodnoty se skladebnými částmi ÚSES. Shodné podmínky jsou
stanoveny i v zásadách Z32 a Z33, kde jsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu
pro umístění technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií a zemním plynem.
Obecný požadavek
12)
Při realizaci nových či změnách stávajících ploch a koridorů věnovat pozornost ochraně
veřejných zájmů na úseku památkové péče. Konečné vedení a šířku koridorů i výběr
architektonického řešení staveb umisťovaných v rámci ploch a koridorů konzultovat s
orgány památkové péče.
Zohlednění požadavku
Při územně plánovací činnosti je nutno památkovou péči a předměty její ochrany na základě věcně
příslušného zákona bez ohledu na ZÚR LK respektovat jako závazné limity využití území. Obecný
požadavek je zohledněn zejména v textu priority územního plánování P1 a je obsažen i v kapitole
D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, kritéria a podmínky pro rozhodování o
změnách v území, kde se požaduje při upřesňování koridorů dopravní infrastruktury respektovat
kulturní a civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Pro ochranu kulturních hodnot je v ZÚR LK stanovena dílčí kapitola E.2 kdy výše uvedená
problematika ochrany kulturních hodnot je řešena v rámci úkolů pro územní plánování
stanovených v zásadě Z49 (s návazností na zásadu Z64A).
Požadavek na konečné vedení a šířku koridorů i výběr architektonického řešení staveb
umisťovaných v rámci ploch a koridorů konzultovat s orgány památkové péče je pod podrobností
ZÚR a spíše se vztahuje na etapu projektové přípravy a realizace staveb, kde standardně působí
orgány památkové péče jako dotčené orgány.
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B.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AZÚR NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

K návrhu Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje byla vydána tato stanoviska příslušných orgánů podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb.:
AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko: nelze vyloučit významný vliv, ze dne 10.5.2017
Krajský úřad Libereckého kraje (vnitřní sdělení): koncepce nemůže mít ani ve spojení s ostatními
záměry významný vliv na EVL a PO, ze dne 3.5.2017
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: může mít významný
vliv, dne 27.4.2017
Správa KRNAP: nelze vyloučit významný vliv koncepce, dne 12.5.2017
AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko: lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či
ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, dne 15.5.2017

B.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AZÚR

B.1.1. Obsah AZÚR (vybrané části)
Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále „AZÚR“) je provedena formou
revizí původního aktuálně platného textu. Přehled změn je uveden v části A, kapitole 1. Současně
je uvedeno, zda provedené změny mohou mít vliv na životní prostředí (tj. nejedná se např.
o formální úpravy) a budou tedy podrobně posuzovány z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území.
Pro účely hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 se tedy vychází z výstupů kapitoly A.1.,
tj. jsou rovnou uváděny pouze zásady, u kterých dochází ke věcným změnám, které mohou mít vliv
na životní prostředí (tedy i soustavu NATURA 2000).
ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
V rámci AZÚR dochází k rušení některých oblastí a os. Prostorové vymezení se mění částečně
Rozvojové oblasti:
OB7 Rozvojová oblast Liberec
ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa – Nový Bor
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Rozvojové osy:
OS3 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice kraje – Děčín - Ústí nad Labem
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SPECIFICKÉ OBLASTI
Specifické oblasti se vymezují k řešení problémů z hlediska regionálních disparit a udržitelného
rozvoje území, jedná se o:
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
SOB5 Specifická oblast Český ráj jih
SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ÚZEMNÍ REZERVY
Přehled nových koridorů a ploch v rámci AZÚR
Kód

Popis - lokalizace

Silniční koridory
D05B/1

silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – Dubice

D05B/2

silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná S.) - Mníšek - Dětřichov

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

D09R

územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)

D11C

silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad Nisou

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

D16A

silnice II. TŘÍDY, úsek Liberec - Osečná

D18E

silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj

D18R

územní rezerva pro silnici II/283, úsek Volavec – Zelený háj

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

D24A

silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

D49A

územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov

D50

silnice I/9, úsek Jestřebí – Chlum (pouze změna názvu)

D52E

silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň

D52F

silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

D64

silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

S5_D01C

kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice
LK/KHK

S5_D01R

územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko p.T. hranice LK/KHK (prověření variantního řešení – jihozápadní obchvat Rovenska p.T.)

S11_D03/1

silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK/ÚK

S11_D03/2

silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí

S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)
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Kód

Popis - lokalizace

Železniční koridory
D33/2-5

úsek Rynoltice – Mimoň, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace

D33/6

úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky jednokolejné trati, elektrizace

D33C

územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou – Rynoltice, nový úsek, elektrizace

D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati

ŽD8_D26/1

úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

ŽD8_D26D

úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění

Koridory technické infrastruktury
E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové Pavlovice

E25_E8E

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)

E7A

vedení VVN 110 kV – TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor

E38A

vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové Pavlovice

E39C

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec Doubí

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka, posílení, přeložky

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek

Plochy nadmístního významu
E23A

Transformovna - Liberec Doubí

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ KORIDORY (Z60A)
Multifunkční turistické koridory již nejsou definovány jako koridory dopravní infrastruktury,
které mají konkrétní územní vymezení a konkrétní šířku, ale jedná se o ideové směry, které se
svým charakterem blíží spíše rozvojovým osám. Jedná se tedy o rozvojové aktivity
bez konkrétního územního vymezení. MTK jsou tedy nově posuzovány jako záměry
bez konkrétního územního vymezení.
K úpravám dochází u těchto MTK:
Kód
D40A
D42
D42A
D73

Název
Koridor Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.
Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické
a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.
Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ÚZEMÍ – KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ NA TOCÍCH (Z29)
Všechny vymezené koridory protipovodňové ochrany jsou zrušeny. Zásady protipovodňové
ochrany platí pro území celého Libereckého kraje, zejména pro oblasti s významnými
povodňovými riziky.

358

Vyhodnocení vlivů AZÚR LK č.1 na URÚ

Vyhodnocení vlivů AZÚR na EVL a PO

ÚSES
Výčet i vymezení prvků nadregionálního ÚSES se nemění.
AZÚR provádí u některých prvků dílčí úpravy. V převážné většině případů se jedná o drobné
zpřesnění hranic dle požadavků orgánu ochrany přírody, drobným úpravám dle jednotek
prostorového rozdělení lesa, vektorových hranic správních celků, rastrových map apod.
V převážné většině případů jsou změny velmi malé, v řádech desítek metrů. Nově jsou vymezena
dvě biocentra (z důvodu návaznosti okolních krajů) a jeden biokoridor, přičemž jeden biokoridor byl
přejmenován a jeden zanikl (byl vymezen v ploše upraveného biocentra). Přehled změn je uveden
ve výrokové části AZÚR. Vymezení ÚSES v ZÚR posiluje kostru přírodního prostředí v kraji.
Negativní vliv soustavu NATURA 2000 lze vyloučit.
VYTVÁŘENÍM ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO REÁLNÝ NÁRŮST VÝROBY ENERGIÍ
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, ZVYŠOVAT SOBĚSTAČNOST LK V DODÁVKÁCH ENERGIÍ
(Z31)
AZÚR vymezuje potenciálně vhodná území Libereckého kraje pro rozvoj obnovitelných zdrojů
energií (viz schéma AZÚR - rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných
elektráren) a uvádí kritéria a podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování.
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B.2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVL A PO

B.2.1. Právní rámec soustavy NATURA 2000
Soustavu NATURA 2000 představují ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL).
Ochrana přírody je v EVL i PO zaměřena na tzv. předměty ochrany. V rámci EVL se jedná
o „evropská stanoviště“ a „evropsky významné druhy“, které byly vymezeny současně
se zařazením lokality do „národního seznamu“. Výběr předmětů ochrany (stanovišť a druhů)
na lokalitách vychází ze směrnice o stanovištích (92/43/EHS), přílohy I. a II. Předměty ochrany
v ptačích oblastech byly vybírány podle směrnice o ptácích (79/409/EHS). Ochranou druhů se
rozumí ochrana vlastní populace, ale i ochrana dostatečně velkého vhodného biotopu.
Cílem této legislativní úpravy je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států
EU. Cílem opatření přijímaných na základě této legislativní úpravy je zachování nebo obnova
příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť a u volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, je vymezen pojem soustava NATURA 2000
a definovány další termíny týkající se ochrany této soustavy:
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 umožní tento stav obnovit. Na území České
republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které
požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území.
Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská stanoviště“) jsou přírodní
stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou
ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření
v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné
příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena
právními předpisy evropských společenství. Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť,
které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením,
za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny
právními předpisy Evropských společenství (směrnice Rady 92/43/EHS).
Druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné druhy“) jsou druhy
na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné,
vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství.
Jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž
zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními
předpisy Evropských společenství.
Evropsky významná lokalita je lokalita, která významně přispívá k udržení nebo obnově příznivého
stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného
druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato
lokalita je zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných
na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadující územní
ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit
významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“).
Stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, které působí na přírodní
stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření,
strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho typických druhů.
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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 (viz níže).
Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumí souhrn vlivů, působících na příslušný druh,
které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací.
Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud:
údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako
životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a
přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti omezen,
existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká
stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.

B.2.2. Přehled ptačích oblastí a evropsky významných lokalit v zájmovém území
Ptačí oblasti (PO) na území Libereckého kraje byly vyhlášeny nařízením vlády:
NV č. 598/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady,
NV č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše,
NV č. 605/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory.
Evropsky významné lokality (EVL) byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví „národní seznam“ evropsky významných lokalit. Tento seznam byl upraven a doplněn
nařízením vlády č. 301/2007 Sb., č. 371/2009 Sb., č. 318/2013 Sb., č. 73/2016 a č. 207/2016 Sb.
Přehled EVL a PO na území Libereckého kraje
Číslo
lokality
EVL1

Kód
Název lokality
lokality
CZ0513657 Bílá Desná – kanál protržené přehrady

EVL2

CZ0510405 Bukovec

EVL3

CZ0513238 Cihelenské rybníky

EVL4

CZ0513237 Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky

EVL5

CZ0513658 Český Dub – základní umělecká škola

EVL6

CZ0513659 Doksy – zámek

EVL7

CZ0513505 Dolní Ploučnice

EVL8

CZ0423507 Horní Kamenice

EVL9

CZ0513506 Horní Ploučnice

EVL10

CZ0513240 Janovické rybníky

EVL11

CZ0513666 Jeskyně Sklepy pod Troskami

EVL12

CZ0514042 Jestřebsko – Dokesko

EVL13

CZ0510509 Jezevčí vrch

EVL14

CZ0514672 Údolí Jizery a Kamenice

EVL15

CZ0510400 Jizerskohorské bučiny

EVL16

CZ0510508 Klíč

EVL17

CZ0214013 Kokořínsko

EVL18

CZ0510164 Kozlov – Tábor

EVL19

CZ0524044 Krkonoše

EVL20

CZ0513662 Lemberk – zámek

EVL21

CZ0513254 Luční potok

EVL22

CZ0420520 Lužickohorské bučiny

EVL23

CZ0513244 Manušické rybníky
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Číslo
lokality
EVL24

Kód
lokality
CZ0514669 Poselský a Mariánský rybník

EVL26

CZ0513663 Podhájí – chalupa

EVL27

CZ0514113 Podtrosecká údolí

EVL28

CZ0513249 Prácheň – Zicht

EVL29

CZ0510191 Průlom Jizery u Rakous

EVL30

CZ0510403 Quarré

EVL31

CZ0510402 Rašeliniště Jizerky

EVL32

CZ0510415 Rašeliniště Jizery

EVL33

CZ0513251 Rokytka

EVL34

CZ0512100 Roverské skály

EVL35

CZ0513665 Skalice u České Lípy

EVL36

CZ0513255 Slatinné vrchy

EVL37

CZ0513256 Smědá

EVL38

CZ0510408 Smědava

EVL39

CZ0513257 Stružnické rybníky

EVL40

CZ0514670 Ronov – Vlhošť

EVL41

CZ0514041 Suchý vrch – Naděje

EVL42

CZ0513509 Svitavka

EVL43

CZ0513261 Vápenice – Basa

EVL44

CZ0514243 Velký a Malý Bezděz

EVL45

CZ0513508 Zahrádky

EVL46

CZ0514667 Západní jeskyně

EVL47

CZ0513668 Zdislava – kostel

EVL48

CZ0510441 Binov – Bobří soutěska

EVL49

CZ0515001 Červený rybník

EVL50

CZ0510412 Jizerské smrčiny

EVL51

CZ0510028 Ralsko

Název lokality

PO1

CZ0511007 Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady

PO2

CZ0511008 Jizerské hory

PO3

CZ0521009 Krkonoše

Poznámka: číslo lokality je identifikační prvek pro účely tohoto posouzení; kód lokality a název lokality jsou dle NV,
kterými byly lokality vyhlášeny.

Stručná charakteristika EVL a PO je uvedená v kapitole A.3 tohoto Vyhodnocení.
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B.3.

HODNOCENÍ DOPADŮ NA EVL A PO

Na podrobnosti specifikace zásad (zejména na územní vymezení) závisí i možnost a podrobnost
hodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000. Obecně formulované zásady bez konkrétního
územního vymezení byly posouzeny z hlediska potenciálního ovlivnění, resp. jak je zajištěna
(zdůrazněna) ochrana evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, aby nedocházelo
při uplatňování ZÚR k rozporům s evropskou i státní legislativou.
U konkrétněji specifikovaných zásad rozpracovaných a vymezených pro konkrétní koridory nebo
plochy s konkrétním využitím lze dosáhnout většinou podrobnějšího vyhodnocení vlivu v souladu
s metodikou (Roth, 2007). Proto je posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000 obecně
formulovaných změn AZÚR (Vyhodnocení zásad s širší územní specifikací nebo bez ní) a změn
konkrétních koridorů nebo ploch (Vyhodnocení zásad se specifikovaným územním průmětem)
rozděleno do samostatných podkapitol.

B.3.1. Hodnocení dopadů AZÚR bez konkrétní (územní) specifikace
Výroková část AZÚR formuluje pro jednotlivé řešené oblasti územního rozvoje zásady, které dále
specifikuje a zpřesňuje formou kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů
pro územní plánování. Pokud je to možné, dochází k územnímu vymezení, nejčastěji ve formě
koridorů nebo ploch.
Pro účely posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území jsou zpracované jevy AZÚR dále rozděleny
na zásady bez územního průmětu a na zásady (záměry) s konkrétním územním průmětem.
U obou těchto skupin se výrazně liší možnosti a způsob vyhodnocení vlivů.
Metodika
Zásady bez konkrétního územního průmětu

Zásady bez konkrétního územního průmětu nelze zpravidla hodnotit standardně používanou
metodikou, jejíž výsledkem je konkrétní vyhodnocení velikosti vlivu. V těchto případech je třeba
posouzení ochrany soustavy NATURA 2000 řešit na stejné úrovni jako navrhovaný rozvoj,
tj. formou vhodně formulovaných „kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území“ a
„úkolů pro územní plánování“, kterým byla při posuzování vlivů věnována zvláštní pozornost. U
zásad bez konkrétního územního průmětu byla pozornost zaměřena zejména na zpřesňující texty
„kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území“ a „úkoly pro územní plánování“. Zásady
jsou níže dle potřeby komentovány. Pozornost byla zaměřena na vyváženost jednotlivých pilířů
VURÚ, tj. aby v případě navrhovaných rozvojových i jiných aktivit bylo zřejmé, že součástí
navrhovaných řešení a cílů musí být i ochrany lokalit soustavy NATURA 2000. Protože posuzování
probíhalo souběžně s tvorbou AZÚR, jsou podmínky k minimalizaci vlivu v případě potřeby úpravy
nebo doplnění zapracovány přímo do čistopisu AZÚR, popř. jsou navrhovány v kapitole A.8.
Hodnocení dopadů zásad bez konkrétního územního průmětu
ROZVOJOVÉ OBLASTI
OB7 – rozvojová oblast Liberec
Hranice rozvojové oblasti se podstatně nemění, omezuje se o území Velké Hamry a Plavy.
Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL Rokytka, EVL Luční potok.
Konkrétní rozvojové záměry nezasahují na území EVL nebo do bezprostřední blízkosti.
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní
plánování nelze na úrovni ZÚR konkrétně hodnotit, protože není známé umístění rozvojových
ploch. V rámci AZÚR dochází spíše k posílení a zpřesnění ochrany životního prostředí, které je
třeba respektovat při plánování rozvojových hospodářských aktivit.
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Dále je ochrana EVL na území OB7 zajištěna platnou legislativou, která je zaměřena přímo na
ochranu EVL, popř. je zaměřena na jiné prvky přírodního prostředí, které se s EVL v některých
případech překrývají (ZCHÚ, VKP, ÚSES, přírodní park). Lze konstatovat, že úpravy OB7 v AZÚR
vliv na soustavu NATURA 2000 nezvyšují.
ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Hranice rozvojové oblast se nemění. Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL
Horní Ploučnice, EVL Dolní Ploučnice, EVL Jestřebsko-Dokesko, EVL Manušické rybníky,
EVL Cihelenské rybníky, EVL Stružnické rybníky, Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky, EVL Skalice
u České Lípy, EVL Klíč, EVL Červený rybník, PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.
Konkrétní rozvojové záměry (koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje,
nezasahují na území EVL nebo do bezprostřední blízkosti.
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou z velké části
formální. Nedojde ke změně vlivu na přírodní prostředí jako celku ani na dílčí části chráněné jako
lokality soustavy NATURA 2000.
ROB3 – rozvojová oblast Turnov
Rozvojová oblast se omezuje na Turnov, Ohrazenice a Modřišice. Do oblasti zasahují tyto lokality
soustavy NATURA 2000: EVL Průlom Jizery u Rakous, EVL Podtrosecká údolí. Konkrétní
rozvojové záměry (koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje, na území
EVL nebo do bezprostřední blízkosti nezasahují.
Nově přeformulovaná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou z velké části
formální. Lokality soustavy NATURA 2000 může ovlivnit zejména kritérium „zohlednění
významného potenciálu přilehlého území CHKO Český ráj pro rekreaci a cestovní ruch“. Vliv nelze
v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje zdůrazňují zároveň minimalizaci vlivu
na přírodní prostředí a přednostní posilování Turnova jako nástupního místa do Českého ráje.
Nejsou navrženy aktivity, které by s velkou pravděpodobností měly ovlivňovat lokality soustavy
NATURA 2000. Na úrovni ZÚR lze akceptovat.
ROZVOJOVÉ OSY
OS3 Praha - hranice SK/LK - Turnov - Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou hranice ČR / Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)
Do rozvojové osy nezasahují žádné lokality soustavy NATURA 2000. Vliv lze vyloučit.
ROS2 Liberec - Turnov - hranice LK/KHK - Jičín - Hradec Králové
Do rozvojové osy zasahuje na západním okraji Karlovic EVL Podtrosecká údolí. Většinou dochází
k pouze formálním formulačním úpravám dosud platných kritérií a úkolů. Prioritou rozvoje je
zajištění dopravních vazeb celorepublikového významu a lokálního významu, jímž je hlavně
zlepšení dopravní obslužnosti Semilska a řešení nevyhovující dopravní situace v Turnově.
Vymezená rozvojová osa je podporována koridorem pro kapacitní silnici S5 Turnov – Rovensko
pod Troskami – Úlibice - Hradec Králové (PÚR ČR (2015), článek 114) a návrhem modernizace
železniční tratí Turnov - Jičín - Hradec Králové AZÚR LK č.1, zásada Z21).
Další prioritou je rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Jsou zdůrazněny aspekty ochrany krajinného
rázu a dalších hodnot území. Rozvoj území je usměrňován zejména na území Rovenska p.T.,
což je mimo kontakt s EVL. Lze shrnout, že obecnější formou je formulována závaznost
rozvojových plánů a zejména jejich územní usměrnění a jsou zdůrazněny zájmy ochrany
přírodního prostředí a krajinného rázu.
Vliv nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly
při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
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ROS3 Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice LK/ÚK – Děčín - Ústí nad Labem
Do rozvojové osy zasahují EVL Lemberk – zámek, EVL Horní Ploučnice, EVL Svitavka,
EVL Jezevčí vrch, EVL Suchý vrch – Naděje, EVL Klíč. Liniové EVL vymezené na Panenském
potoce a na Svitavce jsou pro ochranu zejména mihule říční a lososa atlantského. Ochrana
nezastavěného území toků je zajištěna v zásadě Z31.
Zbývající lokality jsou zřízeny pro ochranu lesních evropských stanovišť a jsou součástí větších
lesních celků CHKO Lužické hory. Ochranu území CHKO by bylo vhodné v kritériích zásady
zdůraznit. Nicméně plánovaný rozvoj osy nenavrhuje takové způsoby rozvoje, které by měly
zvyšovat pravděpodobnost územního střetu s EVL.
Úkol f) předpokládá vytvářet podmínky pro protipovodňovou ochranu. Hodnocení vlivu je podrobně
zpracováno u zásady Z29. Jsou upřednostňovány přírodě šetrné formy protipovodňové ochrany
a zajištění ochrany EVL. Ochrana lokalit soustavy NATURA 2000 je navrhována na úrovni ZÚR
dostatečně.
SPECIFICKÉ OBLASTI
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Do oblasti zasahují tyto lokality soustavy NATURA 2000: EVL Horní Ploučnice, EVL JestřebskoDokesko, EVL Ralsko, PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. Konkrétní rozvojové záměry
(koridory dopravní a technické infrastruktury), které AZÚR upravuje, na území EVL nebo
do bezprostřední blízkosti nezasahují.
Z plánovaných činností pro rozvoj oblasti, které by mohly ohrozit lokality soustavy NATURA 2000,
se jedná o využití ložisek nerostných surovin a pozemních zdrojů pitné vody, obecně vymezování
nových zastavitelných rozvojových ploch, rozvoj turistiky a rekreace.
Využití ložisek palivoenergetických surovin i využití zásob podzemních vod může mít zásadní
plošný vliv na vodní režim v oblasti i kvalitu vod. Toto kritérium není nijak zdůvodněno ani
specifikováno. Doporučuje se proto omezit kritérium b) pouze na ochranu nerostných surovin
podzemních zdrojů pitné vody. Využívání zdrojů vody ani nerostných surovin to neomezuje.
S ohledem na velkou podrobnost není v ZÚR specifikováno řešení dopravní dostupnosti sídel
v obci Ralsko. Může dojít k ovlivnění EVL Jestřebsko-Dokesko a PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady. Usměrnění uvedených činností tak, aby neovlivňovaly lokality soustavy
NATURA 2000 by mělo zajistit kritérium zdůrazňující ochranu přírodních krajinných hodnot území,
zejména EVL, ochranu údolních niv toku Ploučnice s jejími přítoky. Je třeba ochranu rozšířit
i na PO, která zasahuje významnou část obce Ralsko.
Při vymezování cyklotras mohou být rozsáhlé a necitlivé zásahy do přírodního prostředí i mimo
zvláště chráněná území, např. při vymezování nových cest v nivách řek a potoků, kdy může
docházet k ovlivnění celých dlouhých úseků. Vodoteče a nivy jsou na rozdíl od turistických tras
určené přírodními procesy a nelze je na rozdíl od turistických tras přesunout a vymezit jinde. Hrozí
zde významné kumulativní a synergické vlivy, jako je zánik klidových nerušených úseků v nivách
řek a potoků, protože nivní ekosystémy jsou podobně jako turistické koridory liniového charakteru
(tedy plošně omezeného rozsahu), ale hrozí i přímé poškozování zachovalého přírodního
prostředí. Cesty a komunikace historicky využívají příznivé morfologické poměry, takže podél
velkého množství řek komunikace nebo cesty vedou. Ploučnice je lokalitou soustavy NATURA
2000, část B VURÚ. Doporučuje se doplnit: „Respektovat stávající síť cest, zejména v nivách a
podél vodotečí nové cesty nevymezovat (nebudovat), případně jen výjimečně dílčí úseky“.
Vliv naplňování AZÚR nelze předjímat. Kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly při správné
aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
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SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Do specifické oblasti zasahují EVL Smědá a částečně a okrajově EVL Jizerskohorské bučiny, ptačí
oblast Jizerské hory, které jsou součástí CHKO Jizerské hory.
EVL Smědá je vymezena na říčce Smědé a předmětem ochrany jsou živočichové úzce vázaní
na vodní prostředí. Rozvoj zastavěného území pro hospodářské aktivity i bydlení není v blízkosti
EVL reálný, resp. je v rozporu s dalšími zásadami AZÚR např. protipovodňová ochrana (Z29).
Ovlivnění lokality by bylo možné realizací některých typů protipovodňové ochrany, popř. rozvojem
turistických tratí ve významu širšího rozsahu aktivit multifunkčního koridoru. Podél Smědé ovšem
multifunkční koridor navržený není. K úkolu e) „rozvíjet síť turistických, cyklistických cest …“ se
doporučuje upravit text u poslední odrážky takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách
přednostně využívat síť stávajících cest“.
S ohledem na okrajový výskyt EVL Jizerskohorské bučiny a PO Jizerské hory v SOB4, lokalizaci
v lesním prostředí a v CHKO Jizerské hory nelze předpokládat takové aktivity, které by mohly tyto
lokality soustavy NATURA 2000 ovlivnit.
SOB5 Specifická oblast Český ráj - jih
Do specifické oblasti zasahují EVL Podtrosecká údolí a malé lokality na ochranu kolonií netopýrů
EVL Podhájí – chalupa a EVL Jeskyně sklepy pod Troskami.
Z oblastí hospodářství, které mají oblast rozvíjet, může EVL ovlivnit rozvoj turistiky a cestovního
ruchu. V EVL Podtrosecká údolí má výraznou převahu lesní prostředí, je součástí CHKO Český
ráj. AZÚR posiluje v kritériích, podmínkách a úkolech ochranu životního prostředí. Určitou
nejistotou z hlediska konkrétních zásahů do přírodního prostředí je vymezení Geoparku Český ráj.
Bylo by vhodné doplnit „v souladu s Plánem péče CHKO Český ráj“.
Vliv uplatnění AZÚR nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími
nástroji by měly při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
SOB7a Specifická oblast Jizerské hory
Do specifické oblasti zasahují EVL Bukovec, EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady,
EVL Jizerskohorské bučiny, EVL Rašeliniště Jizery, EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Smědava, EVL
Quarré, EVL Krkonoše, ptačí oblast Jizerské hory, ptačí oblast Krkonoše. Všechny EVL a PO jsou
součástí CHKO Jizerské hory.
Přednostně je uvedena deklarace zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory.
Pro umísťování šetrných forem cestovního ruchu je zdůrazněna únosná kapacita a respektování
ochrany hodnot území. V dopravě se doporučuje přiměřené zlepšení dopravní dostupnosti
a propojení středisek cestovního ruchu. V rámci středisek SOB7 se jedná o záměry (vymezené
jako VPS, které vedou vně SOB7. Byly posouzeny jako vymezené koridory. Lze rovněž
předpokládat zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, rozvoj veřejné dopravy apod.
Soustřeďování vybavenosti v sousední OB7 a SOB4 (v odstupu od EVL a PO) lze považovat
za vhodný nástroj ke snížení zátěže na lokality soustavy NATURA 2000, rovněž tak podpora
významu Lázní Libverda.
Propojení lyžařských areálů je podmíněno zohledněním předmětů ochrany KRNAP a jeho
ochranného pásma a zonace těchto území. Lyžařské areály se v kontaktu s EVL nebo PO
nevyskytují s výjimkou okrajové části Kořenova zasahující do EVL Krkonoše. Přednostní využívání
stávajících cest v souladu s Plánem péče CHKO je důležitý a účinný prvek ochrany přírodního
prostředí.
Vliv nelze v této fázi konkrétně hodnotit, nicméně kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly
při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit.
SOB7b Specifická oblast Krkonoše
Převážnou část specifické oblasti zabírá EVL Krkonoše, cca 2/3 oblasti zabírá PO Krkonoše.
Hranice EVL se kryje s hranicí ochranného pásma KRNAP, celá PO je součástí KRNAP.
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Kritéria, podmínky a úkoly jsou přeformulovány. Přednostně je uvedena deklarace zachování
specifických hodnot území KRNAP. Sociální a ekonomické aktivity jsou podmiňovány zachováním
přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj lyžařských areálů a jejich propojení, ale i letní
a zimní cykloturistiky, je možný při zohlednění předmětů ochrany KRNAP a jeho ochranného
pásma a zonace těchto území.
Vliv naplňování AZÚR nelze předjímat. Kritéria rozvoje spolu s dalšími nástroji by měly při správné
aplikaci ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 zajistit. Za klíčový prvek ochrany EVL a PO
Krkonoše považuje zejména zdůraznění zohlednění předmětů ochrany KRNAP a jeho ochranného
pásma při plánování rozvojových aktivit.
DALŠÍ ZÁSADY AZÚR, KTERÉ MOHOU MÍT VLIV NA SOUSTAVU NATURA 2000
Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti
povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových
opatření technického charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů
na stabilitu ekosystémů.
Zásadní změnou AZÚR je zrušení koridorů veřejně prospěšných opatření pro realizaci
protipovodňových opatření. Náhradou přitom je stanovení zásady s územní platností pro celé
území kraje. Zásada může ovlivňovat EVL a předměty ochrany, které mají ekologickou vazbu
zejména na říční, potoční a nivní ekosystémy (např. vranka obecná, losos atlantský, mihule
potoční, vydra říční, klínatka rohatá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, evropská stanoviště
v nivách potoků a řek). Nelze vyloučit ani ovlivnění předmětů ochrany pramenných oblastí, rybníků,
apod. V rámci Libereckého kraje se v případě prioritně uvedených toků s významnými
povodňovými riziky jedná zejména o tyto lokality: EVL Horní Ploučnice, EVL Dolní Ploučnice,
EVL Česká Lípa – Mokřad v nivě Šporky a EVL Manušické rybníky EVL Svitavka, EVL Smědá,
EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Rašeliniště Jizery, EVL Smědava, EVL Jizerskohorské bučiny, EVL
Krkonoše, EVL Údolí Jizery a Kamenice, PO Krkonoše a PO Jizerské hory. Z EVL, které by mohly
být ovlivněny na dalších tocích, se jedná zejména o: EVL Luční potok, EVL Rokytka, EVL Červený
rybník, EVL Podtrosecká údolí a další.
Obecně k ovlivnění může docházet přímou disturbancí při realizaci opatření, úpravou koryta toku
a nivy, opevňováním koryta a břehů, prohlubováním, napřimováním. S ohledem na plošnou
platnost zásady není výslovně vyloučena výstavba přehrad s deklarovanou protipovodňovou
funkcí. Současně se zajištěním protipovodňové ochrany mohou některá protipovodňová opatření
působit zásadní změny ekologických podmínek s významnými negativními vlivy na říční a nivní
ekosystémy.
Významný může být kumulativní vliv postupného plošného rozšiřování uvedených zásahů.
Protipovodňová opatření mohou znamenat přímé i nepřímé zásahy v tocích a v jejich nivách,
přičemž AZÚR ruší omezenou územní platnost v koridorech VPO. Velkým rizikem je změna
hydrologického režimu.
Uvedená rizika ovšem kritéria, opatření a úkoly posuzované zásady minimalizují případně vylučují.
Jsou zaměřené na vytvoření rámce následných řešení tak, aby byla realizována přírodě blízká
opatření, tj. nedocházelo k výše uvedeným negativním zásahům, a nedocházelo jinými aktivitami
v území ke zvyšování účinku povodní. Tato kritéria a úkoly ochrany přírodního prostředí by nově
měly být dodržovány plošně, s důrazem nejen na zvláště chráněná území a lokality soustavy
NATURA 2000, ale i na všechny přírodě blízké úseky vodotečí. Plošná ochrana přírodě blízkých
podmínek na tocích mimo EVL je důležitá i pro dlouhodobou ekologickou stabilitu předmětů
ochrany v EVL. Kritéria a úkoly jsou navrženy vyváženě tak, aby současně s protipovodňovou
ochranou byly chráněny zájmy ochrany přírody a krajiny včetně lokalit soustavy NATURA 2000.
Vliv aktualizované zásady nelze na úrovni ZÚR konkrétně hodnotit. Kritéria, podmínky a úkoly
zásady spolu s legislativními nástroji by měly při správné aplikaci ochranu lokalit soustavy
NATURA 2000 zajistit. Lze realizovat řadu opatření, která vliv mít nebudou, popř. budou mít vliv
mírný negativní. Kumulativní vliv je třeba sledovat na úrovní územních plánů a na projektové
úrovni.
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Doporučuje se sledovat vliv konkrétních opatření na úrovni územních plánů a na projektové úrovni,
evidovat vlivy (rozsah poškození předmětů ochrany) a následně důsledně hodnotit kumulativní vliv
na lokality soustavy NATURA 2000.
Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných zdrojů
zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Území pro umístění větrných elektráren musí splňovat poměrně přísná kritéria ochrany přírody,
krajiny a veřejného zdraví, která upravují kritéria, podmínky a úkoly této zásady. Kromě toho,
že zásady musí být v praxi dodrženy, je výsledkem AZÚR schéma, které rozděluje území kraje
na území nevhodná, území spíše nevhodná a území potenciálně vhodná. Tato území jsou
následně kritériem pro možnost umístění konkrétních VVE, resp. ploch na úrovni územních plánů.
Pro ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 je podstatné, že nevhodné území pro umísťování
větrných elektráren jsou mj. EVL a PO. Je vyloučena přímá disturbance území EVL a PO a zábor
stanovišť předmětů ochrany. Některé předměty ochrany mohou být ovšem ovlivněny větrnými
elektrárnami umístěnými i za hranicemi těchto lokalit. Jedná se o předměty ochrany, které by
mohly být ovlivněny rušením hlukem nebo zejména o druhy, u kterých může hrozit kolize, což jsou
v případě Libereckého kraje ptáci a netopýři. Na území Libereckého kraje jsou to tyto lokality
(bez rozlišení citlivosti jednotlivých druhů k ovlivnění VVE):
EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady (netopýr velký), EVL Český Dub – ZUŠ (netopýr
velký), EVL Doksy – zámek (netopýr velký), EVL Jeskyně sklepy pod Troskami (vrápenec malý),
EVL Lemberk – zámek (vrápenec malý), EVL Podhájí – chalupa (vrápenec malý), EVL
Podtrosecká údolí (vrápenec malý), EVL Skalice u České Lípy (netopýr velký), EVL Suchý vrch Naděje (netopýr velkouchý , netopýr černý), EVL Vápenice – Basa (netopýr velkouchý , netopýr
černý), EVL Velký a Malý Bezděz (netopýr velkouchý), EVL Západní jeskyně (vrápenec malý) EVL
Zdislava – kostel (netopýr velký), PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady (jeřáb popelavý,
lelek lesní, moták pochop, skřivan lesní, slavík modráček středoevropský), PO Jizerské hory
(tetřívek obecný, sýc rousný), PO Krkonoše (chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, sýc
rousný, slavík modráček tundrový, tetřívek obecný).
PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady - jeřáb popelavý, lelek lesní, moták pochop,
skřivan lesní, slavík modráček středoevropský
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálené více něž 3 km. Z hlediska možného
ovlivnění hnízdního biotopu se jedná o dostatečný odstup. Území spíše nevhodné leží v blízkosti
hranice PO, riziko ovlivnění hnízdního biotopu existuje, bude záviset na konkrétní situaci v území.
Kategorie území pro umístění VVE je na úrovni ZÚR odpovídající.
PO Jizerské hory - tetřívek obecný, sýc rousný
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálená více než 5 km, území spíše nevhodné
2,5 km. S ohledem na ekologické nároky předmětů ochrany je vliv prakticky vyloučen.
PO Krkonoše - chřástal polní, čáp černý, datel černý, lejsek malý, sýc rousný, slavík
modráček tundrový, tetřívek obecný
Nejbližší území pro VVE podmínečně vhodná jsou vzdálená více než 5 km. V okrajové části PO se
může vyskytovat chřástal polní, čáp černý, datel černý. Z hlediska možného ovlivnění hnízdního
biotopu se jedná o dostatečný odstup. Území spíše nevhodné leží v blízkosti hranice PO na území
Vysokého nad Jizerou, riziko ovlivnění hnízdního biotopu existuje, bude záviset konkrétní na
situaci v území. Kategorie území pro umístění VVE je na úrovni ZÚR odpovídající.
Netopýři
Hodnocení vlivů je oproti ptákům komplikovanější. EVL pro ochranu netopýrů jsou často bodové
lokality vymezující hnízdící nebo přezimující kolonie. Míry potenciálního ovlivnění závisí
na vzdálenosti VVE od kolonie, umístění VVE ve vztahu kolonie – loviště, na citlivosti druhu vůči
kolizi s VVE apod.
Přehled odstupu EVL pro ochranu netopýrů od území potenciálně vhodných a spíše nevhodných
pro umístění VVE (ÚSN – území spíše nevhodná, ÚPV – území potenciálně vhodná):
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EVL Bílá Desná – kanál protržené přehrady - netopýr velký (ÚSN – 7 km, ÚPV – 12,5 km)
EVL Český Dub – ZUŠ - netopýr velký (ÚSN – 2 km, ÚPV – 7 km)
EVL Doksy – zámek - netopýr velký (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Jeskyně sklepy pod Troskami - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Lemberk – zámek - vrápenec malý (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 2,5 km)
EVL Podhájí – chalupa - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Podtrosecká údolí - vrápenec malý (ÚSN – 2 km, ÚPV – 11,5 km)
EVL Skalice u České Lípy - netopýr velký (ÚSN – 1 km, ÚPV – 10 km)
EVL Suchý vrch – Naděje - netopýr velkouchý, netopýr černý (ÚSN – 3,5 km, ÚPV – 12 km)
EVL Vápenice – Basa - netopýr velkouchý, netopýr černý (ÚSN – 2,5 km, ÚPV – 4,5 km)
EVL Velký a Malý Bezděz - netopýr velkouchý (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 13 km)
EVL Západní jeskyně - vrápenec malý (ÚSN – 1,3 km, ÚPV – 6 km)
EVL Zdislava – kostel - netopýr velký (ÚSN – 0,5 km, ÚPV – 4,3 km)
Na úrovni ZÚR můžeme konstatovat, že poměrně malé riziko kolizí vykazují všechny sledované
druhy: netopýr velký, netopýr velkouchý, vrápenec malý (kolize z VVE buď nejsou známé nebo
jsou známé v malých počtech). Odstupy území potenciálně vhodných pro umístění VVE od EVL
na ochranu netopýrů jsou většinou 4 km a více, v jednom případě je to 2,5 km. Odstupy území
spíše nevhodných jsou více než 1 km, v jednotlivých případech méně. V případě území spíše
nevhodných se může jednat o velmi malé plochy (prakticky nevyužitelné), které byly generovány
v prostředí GIS zpracováním zadávacích kritérií.
Na úrovni ZÚR není možné konkrétně hodnotit vliv vysokých větrných elektráren na některé
lokality soustavy NATURA 2000. Vymezení uzemí kraje dle vhodnosti umísťování větrných
elektráren a stanovení zásady upravují kritéria, podmínky a úkoly při umísťování VVE představuje
dobrý nástroj pro minimalizaci vlivu VVE na soustavu NATURA 2000 a vytváří vhodné předpoklady
pro rozvoj tohoto zdroje energie tak, aby bylo možné následně vyloučit významné negativní
ovlivnění (velká část území kraje, kde by různé vlivy bylo možné očekávat je navržena
pro umístění VVE označena jako nevhodná).
Vliv VVE na faunu a zejména na netopýry je podstatně závislý na umístění VVE ve vztahu
k potravním biotopům a migračním trasám. Společně s podrobným posuzováním projektů je třeba
provádět monitoring provozu VVE sledující kolize fauny s VVE, vyhodnocovat a evidovat výsledky
a využívat pro hodnocení kumulativních vlivů kolizí.
Kromě VVE se AZÚR v kritériu d) zabývá využitím sluneční energie, přičemž požaduje zohlednit
ochranu krajinného rázu a ZPF. Rozvoj solárních elektráren může mít podstatný vliv i na přírodní
hodnoty a biodiverzitu, včetně lokalit soustavy NATURA 2000. S kritériem lze souhlasit, je vhodné
doplnit: „….přírodních ekosystémů a biodiverzity“.
Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající
péčí.
AZÚR doplňuje úkol pro územní plánování : „Při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické
infrastruktury a rozšiřování zastavěných území, minimalizovat fragmentaci krajiny a zajišťovat její
průchodnost pro člověka i pro volně žijící organismy“. Doplnění je potřebným a pozitivním prvkem
pro zajištění migrační prostupnosti území, který pomůže nezhoršit stávající stav i pro některé
evropsky významné druhy živočichů chráněné v lokalitách soustavy NATURA 2000 na území
Libereckého kraje.
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny.

Zásada je doplněna o zdůraznění respektovat zájmy ochrany vod při těžbě. Doplnění může
nepřímo posílit ochranu ekologických podmínek stanovišť předmětů ochrany soustavy
NATURA 2000 v řešeném území kraje. Lze souhlasit.
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Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení
na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.
ZÚR LK vymezují významné funkční kooperace mezi centry osídlení zajišťující dobrovolnou
a účelnou spolupráci předmětných obcí na bázi pracovních a obslužných vztahů pro efektivní
využívání potenciálu území a jeho veřejné infrastruktury.
Z54

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální
v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru.

soudržnosti

Městský prostor
Do městského prostoru jsou nově zařazeny Lučany n.N. a Harrachov. Vliv městského prostoru
Lučany n.N. na lokality soustavy NATURA 2000 lze vyloučit. Harrachov je součástí EVL Krkonoše
a PO Krkonoše, zásady rozvoje jsou pro možnost ovlivnění soustavy NATURA 2000 důležité.
Městský prostor vytváří větší předpoklady pro zvyšování tlaku na rozšiřování zastavitelného území.
Oproti venkovskému prostoru není v městském prostoru kladen takový důraz na péči o krajinu,
což s ohledem na umístění uvedených sídel v národním parku, resp. v CHKO (z části) méně
vystihuje potřeby tohoto území. V městském prostoru je např. uváděn aktivní rozvoj center
osídlení. Na druhou stranu i v městském prostoru jsou kritéria a podmínky pro rozhodování, které
by měly ochranu deklarovaných hodnot území zajistit. Zásadu lze akceptovat, nutno počítat s tím,
že možnosti rozvoje zastavitelných ploch, popř. jiných způsobů intenzivního využívání krajiny
budou patrně nižší než v území mimo národní park.
Doplněné úkoly pro územní plánování zdůrazňují potřebu zachování ekonomické různorodosti
a posílení atraktivity městských prostorů, což může znamenat aktivity, které mohou zvyšovat zátěž
pro životní prostředí a zdraví obyvatel, nicméně pro zajištění standardů životního prostředí existuje
komplex legislativních nástrojů. Jsou posilovány i úkoly, které mají řešit aktuální problémy rozvoje
a současně ochrany životního prostředí, jako je přednostní využívání opuštěných zastavěných
ploch. Zvláště s ohledem na řadu městských prostorů, které bezprostředně navazují na zachovalé
přírodní prostředí (často zvláště chráněné) je důležitý úkol d) šestá odrážka, který zdůrazňuje
ochranu zemědělského půdního fondu a přírodního prostředí.
Venkovský prostor
Doplňuje se požadavek na ochranu ZPF, což je vhodné zdůraznění potřeby ochrany ZPF,
a požadavek na ochranu ekologické stability a druhové rozmanitosti krajiny, což zahrnuje i ochranu
lokalit soustavy NATURA 2000.
Zásada předpokládá územní i funkční zpřesnění na úrovni navazující podrobnější územně
plánovací dokumentace. V této fázi nelze vliv konkrétně hodnotit. Kromě hospodářského rozvoje je
deklarována ochrana přírodních a dalších hodnot území. V této fázi lze akceptovat.
Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru
ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního ruchu
ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.
AZÚR specifikuje konkrétní zájmy ochrany přírody, jejichž existenci je třeba při rozvoji cestovního
ruchu respektovat, což je i pro ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 žádoucí.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných
rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.
Je doplněn úkol pro územní plánování:
d)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního
ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení lyžařských areálů, singletrack aj)
v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny, zejména ve zvláště chráněných
územích.
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Je doplněn úkol pro územní plánování, kterým je vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné
propojení a koordinaci aktivit cestovního ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení
lyžařských sjezdařských areálů, singletrack aj.), za předpokladu zajištění příznivého stavu
předmětů ochrany zvláště chráněných území. Je tak deklarována z velké části i ochrana území
lokalit soustavy NATURA 2000 (na úrovni ZÚR).
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
K úpravám dochází u těchto MTK:
Kód
D40A

Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet – Lužické
a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.

D42
D42A
D73

Popis - lokalizace
Koridor Lužická Nisa, Hrádek n.N. - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.

Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v P. - Bílý Kostel n.N.

Multifunkční turistické koridory nejsou již definovány jako koridory dopravní infrastruktury, které
mají konkrétní územní vymezení a konkrétní šířku, ale jedná se o ideové směry, které se svým
charakterem blíží spíše rozvojovým osám.
Osa D40A nezasahuje do prostoru EVL. Vliv lze v podstatě vyloučit.
MTK D42 a D42A může zasáhnout EVL Klíč, EVL Lužickohorské bučiny, EVL Svitavka,
EVL Rašeliniště Jizerky, EVL Smědava, EVL Jizerskohorské bučiny EVL Krkonoše. Kritéria
pro konkrétní vymezení požadují využití stávajících tras ve zvláště chráněných územích, vylučují
rozšiřovat síť cyklotras a lyžařských běžeckých tras do EVL Bukovec a I. zóny CHKO Jizerské
hory. Na území KRNAP se v koridoru D42A nemají vymezovat nové cyklotrasy. Toto zajišťuje
ochranu větší části jmenovaných lokalit. AZÚR v kritériu pro rozhodování bod d) je umísťování
nových tras z hlediska ochrany přírody a krajiny obecně upraveno, což je pro úroveň ZÚR
odpovídající.
MTK D73 zasahuje do EVL Klíč a protíná EVL Svitavka. EVL Klíč je součástí CHKO Lužické hory.
Přestože vliv na úrovni vymezení ideových směrů nelze konkrétně hodnotit, je ochrana z velké
části zajištěna formou kritérií, podmínek a úkolů, které zásadu specifikují.
Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin.
Zásady Z64, Z65 a Z66 se ruší a stanovuje se nová zásada Z64a je nahrazující.
Bylo přehodnoceno v ZÚR LK vymezené členění krajiny dle jednotlivých typů na v AZÚR navržené
členění na jednotlivé krajinné celky a krajiny a byly stanoveny cílové kvality jednotlivých krajin
a územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny.
V následujícím přehledu jsou komentovány krajiny s územními podmínkami, u nichž je potenciálně
možné ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000. Krajiny, v nichž se lokality soustavy NATURA
2000 sice nacházejí, ale z územních podmínek nevyplývá potenciální negativní ovlivnění
komentovány nejsou.
KC 04 - ZÁPADNÍ KRKONOŠE
Velká část KC 04 je součástí, EVL Krkonoše a PO Krkonoše.
V rámci dílčích krajin 04-3 Rokytnicko a Pasecko, 04-4 Jablonecko a Vysocko, 04-6 Beneckovsko
je jednou z podmínek pro činnosti vedoucí k zachování cílových kvalit krajiny „v prostorech
vymezených v územně plánovacích dokumentacích regulovaně rozvíjet rekreační využívání krajiny
při respektování předmětů ochrany KRNAP a jeho ochranného pásma a zonace těchto území“.
Riziko střetů nových záměrů sportu a rekreace (např. budování sjezdovek a lanovek, zvyšování
ubytovacích kapacit, zvyšování návštěvnosti) je aktuálně v reálné situaci poměrně velké. Od doby
vyhlášení lokalit EVL a PO došlo na řadě míst k dílčímu negativnímu ovlivnění, popř. některé
záměry nebyly z důvodu rizika významného negativního ovlivnění schváleny.
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Na úrovni ZÚR nelze posoudit, jaká kapacita EVL a PO zbývá pro rozvojové aktivity rekreace před
dosažením významného negativního vlivu. Např. na úrovni územních plánů již bylo na řadě míst
dosaženo významného kumulativního vlivu.
V rámci krajinného celku Západní Krkonoše se uvádí v bodě b) „Zachovat a rozvíjet přírodní,
kulturní, architektonické i urbanistické hodnoty, preferovat ochranářské a krajinářské aspekty,
chránit území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.“ Tato deklarace omezuje
a usměrňuje potenciální rozvoj rekreačně-sportovních aktivit. Základním požadavkem EVL
Krkonoše a PO Krkonoše je zajistit příznivý stav předmětů ochrany (závazek členské země EU).
Dle zákona o ochraně přírody a krajiny musí být veškeré využití národního parku podřízeno
zachování a zlepšení přírodních poměrů. V tomto srovnání je deklarace u KC 04 výrazově
odpovídající.
KC 07 Ještědský hřeben
V území se nachází EVL Rokytka, Západní jeskyně a část Vápenice – Basa. Potenciální vliv může
mít uplatňování podmínky pro zachování nebo dosažení cílové kvality krajiny: „přiměřeně rozvíjet
rekreační využívání vymezených prostorů“. Jako cílová kvalita krajiny se mj. uvádí v krajině 07-1):
„Krajina s tolerovatelnou intenzivní rekreační zátěží, s moderním a vybaveným sportovním
areálem, zejména využívaným pro zimní sjezdové lyžování (s lanovkami, lyžařskými vleky,
sjezdovými tratěmi, skokanskými můstky), v zázemí centra osídlení nadregionálního významu
Liberec.“ Velmi málo pravděpodobné je ovlivnění EVL Rokytka a EVL Západní jeskyně. EVL
Vápenice – Basy je vymezena na západních svazích Ještědského hřebene, jižně o lokality Pláně.
Rozvoj lyžařského areálů je představitelný i mimo EVL, nicméně otázkou pro případné podrobnější
fáze přípravy zůstává, zda narušení a fragmentace souvislého lesa v okolí nemůže mít
v dlouhodobé perspektivě vliv přímo na území EVL. Ochrana přírodních hodnot je v AZÚR
upravena: „Zachovat harmonický vztah sídel a volné krajiny při respektování přírodních, kulturních
i urbanistických hodnot, neumísťovat prvky, které naruší charakteristické měřítko, výšku, proporce,
funkci specifických míst a pohledové směry, minimalizovat zásahy do zachovalých částí malých
venkovských sídel.“
09-2 Turnovské údolí Jizery
Ve velké části krajiny je vymezena EVL Průlom Jizery u Rakous. Pro celý krajinný celek platí:
„Koordinovat rozvoj cestovního ruchu a rekreace, vytvářet územní podmínky pro regulované
rekreační využívání vymezených prostorů, intenzitu rekreačního a sportovního využívání
přizpůsobit ochraně přírodních a kulturních hodnot území. Jednotlivě pro krajinu 09-2 je uvedeno:
„regulovaně rozvíjet rekreační využívání krajiny“ a „zachovat charakter nivy Jizery, zajistit
prostupnost podél toku – pěší a cyklostezka, zejména využívat stávající cestní síť, při využití toku
Jizery pro rekreační vodáctví respektovat předměty ochrany EVL Průlom Jizery u Rakous.“
Negativní ovlivnění předmětů ochrany při rekreačním vodáctví lze v podstatě vyloučit,
protože předměty ochrany EVL jsou terestrické biotopy. Při budování cyklotrasy a pěších cest
podél Jizery (v nivě) je pravděpodobnost ovlivnění EVL také velmi malá. K toku zasahují
na příkrých svazích některá lesní nebo skalní stanoviště, zde ale cyklotrasy nelze běžnými
prostředky budovat, většinou je prostor na druhém břehu.
Větší riziko negativního ovlivnění EVL hrozí při rozvoji rekreace a sportu obecně. Ochranu
přírodního prostředí v krajině deklaruje pro krajinný celek podmínka: „Zachovat přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty, hlavní charakteristiky význačné krajiny výrazných svahů
a skalnatých hřbetů a unikátní krajiny skalních měst, do území neumísťovat prvky, které mohou
narušit charakteristické vztahy, měřítko, funkci specifických míst a pohledové směry.“ Tato
podmínka by měla zajistit i ochranu EVL Průlom Jizery. Protože EVL zasahuje větší část krajiny 92 a může být ochrana EVL pro některé typy konkrétních záměrů podstatným limitem.
11-2 Sloupsko a Cvikovsko
Součástí je i část EVL Svitavka, do této krajiny zasahuje i EVL Klíč. Potenciální negativní vliv nelze
vyloučit u podmínky pro zachování nebo dosažení cílové kvality krajiny: „regulovaně rozvíjet
rekreační využívání krajiny“. Pravděpodobnost ovlivnění EVL není příliš velká, zabírají poměrně
malou část krajiny. Ochrana přírodních hodnot území je upravena podmínkou: „Respektovat
přírodní a kulturní hodnoty, vytvářet územní podmínky pro přiměřené využívání zemědělského
půdního fondu, zejména s orientací na živočišnou výrobu a údržbu krajiny.“
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Podmínky využití krajiny jsou vyvážené a významný zásadní střet mezi rozvojem rekreace
a zachováním příznivého stavu soustavy NATURA 2000 se nepředpokládá.
12-1 Lužické hory východ
Součástí je CHKO Lužické hory, EVL Svitavka, EVL Suchý vrch – Naděje, EVL Jezevčí vrch, část
EVL Lužickohorské bučiny. Potenciální vliv na EVL může mít teoreticky podmínka pro zachování
nebo dosažení cílové kvality krajiny: „regulovaně rozvíjet rekreační využívání krajiny“.
Pravděpodobnost ovlivnění EVL není příliš velká. EVL jsou na poměrně malé části území této
krajiny. Ochrana přírodního prostředí je zmíněna u KC-12 „Zachovat současný charakter lesní
a lesozemědělské krajiny z velké části význačné krajiny kuželů a kup i unikátní krajiny skalních
měst, s rozvolněnou zástavbou menších sídel a harmonickou vazbou zástavby na okolní krajinu,
chránit přírodní a kulturní hodnoty, reliéf terénu, pohledové horizonty a dominanty.“ Podmínky
využití krajiny jsou vyvážené a významný zásadní střet mezi rozvojem rekreace a zachováním
příznivého stavu soustavy NATURA 2000 se nepředpokládá.
13-3 Hradčany
Součástí této krajiny je EVL Horní Ploučnice. EVL zasahuje do malé části západního výběžku
krajiny v obci Hradčany. V těsné blízkosti prochází hranice PO Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady. Územní podmínka k rozvoji bydlení „kultivovat a doplňovat strukturu zástavby
původních malých sídel Ploužnice a Hvězdov, vytvářet podmínky zejména pro trvalé bydlení“ by
neměla s lokalitami soustavy NATURA 2000 přímo kolidovat. Územní podmínky krajiny 13-3 by
neměly znamenat podstatné ovlivnění soustavy NATURA 2000.
15-1 Zahrádecko – Dokesko
Do krajiny zasahuje na SZ okraji EVL Ronov – Vlhošť, dále EVL Zahrádky, EVL Poselský
a Mariánský rybník a EVL Doksy - zámek. Cca 2/3 krajiny v JV části zabírají EVL JestřebskoDokesko a PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. Jednou z rozvojových podmínek krajiny
15-1 je „koordinovat rozvoj cestovního ruchu, regulovaně rozvíjet rekreační využívání vymezených
prostorů, využívat kapacitu příměstských lesů pro rekreační aktivity“. Tato podmínka je
usměrňována podmínkou u krajinného celku 15 – Dokesko, kde se uvádí mj. „Zachovat charakter
harmonické krajiny, dochované přírodní, kulturní a krajinné hodnoty, chránit před nadměrným
rekreačním zatížením.
Zachovat charakter krajin lesních, lesozemědělských i „rybničných“, zejména pak význačné krajiny
kuželů a kup a unikátních krajin izolovaných kuželů a skalních měst.“ Na úrovni ZÚR lze považovat
ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 za dostatečnou. Protože EVL zasahuje větší část krajiny
15-1 a může být ochrana EVL na dalších úrovních přípravy pro některé typy záměrů podstatným
limitem.
16-1 Vlhošť - Dubová hora
Do krajiny zasahuje EVL Ronov – Vlhošť, EVL Rovenské skály. Jednou z rozvojových podmínek
krajiny 16-1 je „rozvíjet rekreační potenciál území a zkvalitňovat nabídku pro vhodné sportovně
rekreační aktivity a rozvoj šetrného cestovního ruchu“. Tato podmínka je usměrňována podmínkou
u krajinného celku 16 – Kokořínsko, kde se uvádí „Koordinovat rozvoj cestovního ruchu
a rekreačního využívání krajin s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny (EVL, CHKO, skalní
města).“ Na úrovni ZÚR lze považovat ochranu lokalit soustavy NATURA 2000 za dostatečnou,
ochrana EVL je výslovně zdůrazněna.
16-2 Údolí Liběchovky
Součást CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Kokořínsko. Jednou z územních podmínek je:
„zástavbu do volné krajiny rozšiřovat omezeně v závislosti na reálné potřebě rozvoje jednotlivých
sídel, pokračovat v rovnoměrném rozvoji zastavitelných ploch, zejména pro bydlení“. Rozšiřování
zástavby je regulováno samotnou podmínkou, nicméně rozsah rozvoje zástavby je vázán
na reálnou potřebu bydlení, jejíž vývoj není znám. Nutno připomenout, že se jedná o území CHKO
Kokořínsko, které se podle zákona využívá odstupňovaně podle zón ochrany tak, aby se udržoval
a zlepšoval její přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce. Limitem
rozvoje zastavitelných ploch by tak mělo být zejména zachování příznivého stavu přírodního
prostředí, tj. i lokalit soustavy NATURA 2000.
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16-3 Supí hora
Součást CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, EVL Kokořínsko. Jednou z rozvojových podmínek
krajiny 16-3 je „vytvářet územní podmínky pro rekreační využívání krajiny“. Tato podmínka je
usměrňována podmínkou u krajinného celku 16 – Kokořínsko, kde se uvádí „Koordinovat rozvoj
cestovního ruchu a rekreačního využívání krajin s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny
(EVL, CHKO, skalní města).“ Ochrana lokalit soustavy NATURA 2000 je přímo deklarována.
Na úrovni ZÚR lze považovat ochranu ZÚR za dostatečnou.

B.3.2. Hodnocení návrhů AZÚR s územním průmětem (koridorů)
Metodika
Zásady s konkrétním územním průmětem (koridory a plochy)

Hodnocení dopadů konkrétních koridorů AZÚR, popř. ploch s konkrétní funkcí vychází z principu
Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Roth,
2007). Hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 je prováděno ve dvou stupních, následuje
porovnání variant v případě, že jsou navrženy a hodnocení kumulativních a synergických vlivů:
Prvním krokem hodnocení dopadů na EVL a PO je určení možných střetů koridorů, popř.
ploch s EVL a PO. V této fázi je rozhodnuto, zda bude vliv na konkrétní EVL nebo PO
podrobně posuzován nebo zda je možné vliv AZÚR vyloučit.
Druhým krokem je vlastní hodnocení dopadů konkrétních koridorů, popř. ploch včetně
vyhodnocení velikosti vlivu.
Porovnání variant AZÚR z hlediska vlivu na EVL a PO.
Hodnocení kumulativních a synergických vlivů.
Podrobnost a přesnost vyhodnocení velikosti vlivu AZÚR odpovídá rozsahu řešeného území,
podrobnosti zpracování a zobrazení AZÚR na výkresech v měřítku 1 : 100 000. Pro konkrétní
změny v území jsou vymezeny koridory (např. pro budoucí stavby dopravní a technické
infrastruktury). S ohledem na měřítko zpracování ZÚR lze ovlivnění soustavy NATURA 2000
v jednotlivých případech předpokládat, resp. vyloučit, ale konkrétní míru vlivu není možné v řadě
případů přesně kvantifikovat.
Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda má AZÚR významný negativní vliv na EVL a PO nebo zda
lze významný vliv vyloučit. Základem pro odhad míry vlivu je Metodika - hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Roth, 2007). Velikost negativního vlivu
může nabývat dvou úrovní: mírný negativní vliv (-1) a významný negativní vliv (-2).
Mírný negativní vliv (-1)
Za mírný negativní vliv na úrovni této koncepce je považována řada různých situací, které se
v praxi z hlediska velikosti vlivu mohou dosti podstatně lišit. Na hranici s vlivem „0“ jsou případy,
kde lze důvodně předpokládat, že bude možné s velkou pravděpodobností hledat řešení často
zcela bez vlivu nebo s mírným negativním vlivem, ale z důvodu nejistot ve specifikaci záměru
nelze negativní vliv na úrovni ZÚR vyloučit.
Na horní hranici mírného negativního vlivu jsou případy, které se svým vlivem blíží nebo
za určitých podmínek mohou dosáhnout významnému negativnímu vlivu. Na úrovni obecně
vymezených opatření koncepce se jedná např. o případy, kdy konkrétní záměr zasahuje
v grafickém znázornění ZÚR do blízkosti předmětu ochrany EVL a hrozí významné negativní
ovlivnění. Zároveň je možné ve vymezeném koridoru hledat v dalších fázích přípravy řešení
s mírným vlivem, a to při vhodné lokalizaci, popř. při vhodném technickém řešení. Proto u záměrů
s vlivem o velikosti –1 jsou navržena závazná opatření (podmínky), která vyloučení významného
negativního vlivu podmiňují.
Významný negativní vliv (-2)
Významný negativní vliv nastává v okamžiku, kdy alespoň jeden dílčí prvek ZÚR může mít
významný vliv. Jedná se o stav, kdy není zajištěn požadavek ochrany, tj. není zajištěn příznivý stav
evropských stanovišť a evropsky významných druhů z hlediska ochrany. Stanovení míry vlivu se
věnuje Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková a kol., 2011), kde
jsou uváděny případy, které je vhodné považovat za významné negativní ovlivnění.
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Nelze hodnotit (N)
Vliv nelze hodnotit, není známo řešení ani lokalizace prvku AZÚR.
U některých potenciálně dotčených lokalit je vyhodnocení vlivu na předměty ochrany provedeno
zvlášť pro každý předmět ochrany a pro každý předmět ochrany je uveden odhad vlivu. Konečná
velikost vlivu je ta nejvyšší zjištěná.
Cílem tohoto hodnocení dopadů je zjištění, zda má AZÚR významný vliv na EVL a PO nebo zda
lze významný negativní vliv vyloučit. Významný vliv přitom nastává v okamžiku, kdy alespoň jeden
dílčí prvek AZÚR může mít významný negativní vliv. Významný negativní vliv nastává v okamžiku,
kdy není zajištěn požadavek ochrany, tj. není zajištěn příznivý stav evropských stanovišť a
evropsky významných druhů z hlediska ochrany.
B.3.2.1. VYHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍHO OVLIVNĚNÍ EVL A PO
V této fázi je rozhodnuto, zda konkrétní EVL nebo PO mohou být potenciálně ovlivněny aktivitami
navrženými v AZÚR (konkrétními koridory, popř. plochami). Kritérium možnosti potenciálního
ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000 bylo doplněno do tabulky přehledu koridorů VPS
a územních rezerv v kapitole B.1.1.
Pro účely hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 se vychází z výstupů kapitoly A.1.,
tj. jsou uváděny pouze zásady (koridory), u kterých dochází k věcným, většinou územním
změnám, které mohou mít vliv na životní prostředí (tedy i soustavu NATURA 2000).
V případě, že změny AZÚR jsou např. pouze formální, např. změna názvu nebo formulačních
obratů, nejsou již tyto zde posuzovány. V případě územních rezerv, je možnost ovlivnění pouze
informativní, k ovlivnění dojít nemůže.
Přehled záměrů (koridorů a ploch) AZÚR a jejich potenciální vlivu na EVL a PO
Popis - lokalizace

Možnost ovlivnění
EVL a PO

D02R

územní rezerva pro výhledové zkapacitnění silnice I/35, úsek Bílý
Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou – hranice ČR/Polsko

Ne
(územní rezerva není
předmětem posuzování)

D05B/1

silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – Dubice

EVL Cihelenské rybníky,
EVL Manušické rybníky

D05B/2

silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)

D08B

silnice I/13 úsek Liberec (Krásná S.) - Mníšek - Dětřichov

Ne

D09D

silnice I/13, obchvat Frýdlant

Ne

D09R

územní rezerva pro obchvat Frýdlantu (variantní řešení)

D11C

silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec nad Nisou

Ne

D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

Ne

D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

Ne

D16A

silnice II. TŘÍDY, úsek Liberec - Osečná

Ne

D18E

silnice II/283, úsek Žernov – Zelený háj

Ne

D18R

územní rezerva pro silnici II/283, úsek Volavec – Zelený háj

D23A

silnice II/278, obchvat Český Dub

Kód
Silniční koridory

EVL Jestřebsko-Dokesko,
PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady

Ne
(územní rezerva není
předmětem posuzování)

Ne
(územní rezerva není
předmětem posuzování)
Ne
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Kód
D24A

Možnost ovlivnění
EVL a PO

Popis - lokalizace
silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant

Ne
EVL Krkonoše,
PO Krkonoše
(územní rezerva není
předmětem posuzování)

D49A

územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov

D50

silnice I/9, úsek Jestřebí – Chlum (pouze změna názvu)

D52E

silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň

D52F

EVL
Horní
Ploučnice,
silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268
PO Českolipsko-Dokeské
a II/270)
pískovce a mokřady

D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

Ne

D62A

silnice II/278, obchvat Osečná

Ne

D64

silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

Ne

D74A

silnice I/38, přeložka Jestřebí

S5_D01C

kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko
pod Troskami – hranice LK/KHK

Ne

S5_D01R

územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice Turnov - Rovensko pod Troskami - hranice LK/KHK (prověření
variantního řešení – jihozápadní obchvat Rovenska p.T)

Ne
(územní rezerva není
předmětem posuzování)

S11_D03/1

silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice (silnice I/9) hranice LK/ÚK

Ne

S11_D03/2

silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí

Ne

S11_D03/3

silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)

Ne

(mění se jen název
koridoru)
Ne

EVL Jestřebsko-Dokesko,
PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady

Železniční koridory
úsek Rynoltice – Mimoň , optimalizace jednokolejné trati, Oproti ZÚR
D33/2-5
elektrizace
nerozšiřuje

se

koridor

D33/6

úsek Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložky jednokolejné trati,
elektrizace

Ne

D33C

územní rezerva pro úsek Bílý Kostel nad Nisou – Rynoltice, nový
úsek, elektrizace

Ne
(územní rezerva není
předmětem posuzování)

D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati

ŽD8_D26/1

úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati,
elektrizace

Ne

ŽD8_D26/2

úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění

Ne

ŽD8_D26D

úsek hranice LK - Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace,
zdvojkolejnění

Ne

EVL Horní Kamenice

Koridory technické infrastruktury
E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec východ - TR Liberec Nové
Pavlovice

Ne

E38A

vedení VVN 110 kV, úsek smyčky ze stáv. vedení do TR Nové
Pavlovice

Ne

E7A

vedení VVN 110 kV – TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor

E25_E8E

vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
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Popis - lokalizace

Možnost ovlivnění
EVL a PO

E39C

vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec
Doubí

Ne

VTL1A

VTL plynovod – Jablonec n.N. – Smržovka, posílení, přeložky

Ne

VTL3

VTL plynovod – Zásada – Smržovka, nový úsek

Ne

Kód

Plochy nadmístního významu
E23A

Transformovna - Liberec Doubí

Ne

B.3.2.2. PODROBNÉ HODNOCENÍ MÍRY VLIVU KONKRÉTNÍCH KORIDORŮ A PLOCH
D05B/1 - silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – Dubice
Dochází k rozdělení původně delšího koridoru silnice I/9, protože část u Sosnové byla realizovaná.
V úseku směrem na Manušice dochází k drobné úpravě směrových poměrů koridoru u Horní
Libchavy a Manušic. Před a za Vinným vrchem byl zmenšen poloměr zakřivení koridoru, takže se
osa posouvá maximálně o 150 m až 200 m vně platného řešení (překryv nového řešení se starým
je tak poměrně výrazný a změna na úrovni ZÚR prakticky minimální.
Potenciálně mohou být ovlivněny EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky, v obou EVL
je předmětem ochrany kuňka ohnivá.
Na úrovni Cihelenských rybníků se koridor přibližuje o 200 m k EVL, což je na úrovni měřítka ZÚR
na hranici zjistitelnosti. Znamená to, že při šířce koridoru 300 m bude 1/3 šířky koridoru shodná se
schváleným stavem a 2/3 šířky koridoru (200 m) se přiblíží k EVL dokonce tak, že okrajový
výběžek EVL bude koridorem zasažen (do hloubky cca 140 m). (Připravované projektové řešení
silnice, jehož posouzení v procesu EIA (včetně posouzení na soustavu NATURA 200) skončilo
ve zjišťovacím řízení se závěrem, že nemá významný vliv na životní prostředí. Přemostění
Stružnického potoka nezasahuje na projektové úrovni do EVL s odstupem jednotek metrů).
Výběžek EVL, který do silničního koridoru zasahuje, je aktuálně neudržovaná mokřadní plocha
v úžlabině mezi poli, patrně se jedná o bývalý rybník ze soustavy rybníků. Prostor aktuálně slouží
pro kuňku ohnivou jako terestrický biotop. Nelze vyloučit, že se v mokřadu mohou vyskytovat tůně,
ve kterých se může kuňka ohnivá rozmnožovat. Navazují vlhčí biotopy v okolí rybníků v EVL
i těsně za její hranicí jsou pro kuňku velmi důležité, nemělo by docházet k jejich zániku.
Rizikem tak je přímý zábor biotopu kuňky ohnivé, narušení migrační průchodnosti území
a ohrožení za provozu při migraci přes komunikaci. Na úrovni ZÚR není možné ovlivnění vyloučit.
Je ovšem reálné konkrétní záměr realizovat tak, aby k přímému zásahu do EVL nedošlo a aby
i vliv na navazují přírodní prostředí podél Stružnického potoka byl relativně malý. Vhodným
mostním objektem v odstupu od EVL je možné účinně minimalizovat snížení migrační propustnosti
územím a vliv přímého usmrcování kuněk za provozu.
Podobně o několik stovek metrů směrem na sever koridor komunikace prochází okolo EVL
Manušické rybníky. Oproti platným ZÚR dochází k posunu osy koridoru silnice směrem k EVL
cca o 80 m, tzn. koridor se z větší části nemění (v měřítku ZÚR prakticky nezjistitelné). Koridor
do EVL přímo nezasahuje, ale v části se dotýká hranice. Odstup konkrétního silničního tělesa tak
lze očekávat nejméně desítky metrů. V místech, kde je mezi EVL tělesem komunikace orná půda
nebo suché kulturní louky, při odstupu několika desítek metrů k ovlivnění docházet nebude.
Ovlivnění nelze vyloučit na vlhkých loukách v nivě Šporky, a to i mimo EVL. Vlhké louky v nivě
Šporky představují vhodný terestrický biotop, v loužích a tůních může docházet i k rozmnožování
popř. vývoji nové generace kuněk. V důsledku umístění silničního tělesa dojde k záboru části
terestrického biotopu, může vznikat migrační překážka. Na projektové úrovni je třeba zábor nivy
Šporky omezit technickým řešením (např. delším mostním objekt), aby nedošlo ke zbytečnému
záboru nivy náspy silnice a nevznikala migrační překážka.
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Ke kumulativnímu vlivu na EVL Manušické rybníky může docházet s protipovodňovými opatřeními
na Šporce, která na úrovni ZÚR jsou řešena bez konkrétní územní specifikace. Na podrobnějších
úrovních přípravy je však na Šporce navrhován suchý poldr, jehož hráz má být v blízkosti
Manušických rybníků. Vlivy obou záměrů jsou do značné míry rozdílné, kumulativně může působit
zábor významného terestrického biotopu kuněk mimo EVL, což ovšem nelze na úrovni ZÚR
vyhodnotit.
Úpravy koridoru znamenají nepatrné přiblížení silničního koridoru k EVL Cihelenské
a EVL Manušické rybníky (na úrovni ZÚR na hranici zjistitelnosti). Toto přiblížení znamená dílčí
zhoršení podmínek pro hledaní vhodného řešení s mírným negativním vlivem. Vliv na úrovni ZÚR
je hodnocen celkově stále jako mírný negativní (-1). „Kriteria a podmínky pro rozhodování
o změnách v území“ obsahují: „Vyloučit přímý zásah do EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. Minimalizovat zábor navazujících vhodných terestrických biotopů v nivě Šporky a v okolí
Stružnického potoka“.
D05B/2 - silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí (I/38)
Dochází k dílčí úpravě platného koridoru. V případě aktuálně platného vedení koridoru v ZÚR byl
na úrovni územního plánu vyhodnocen významný negativní vliv na PO Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady, konkrétně jeřába popelavého. Dílčí posun koridoru do trasy stávající
komunikace umožní vliv na jeřába popelavého omezit, nově bude mírný negativní (-1). Tato
drobná, ale významná změna (z hlediska vlivu na ŽP) je navrhována těsně před Zahrádkami
(od Jestřebí), kde v úseku cca 1 km je nově veden koridor ve stávající trase a naopak je zrušeno
řešení s větším obloukem, které zasahovalo do mokřadu u Borku a do hnízdiště jednoho páru
jeřába popelavého. Zkrácení oblouku trasy tak znamená lokální posun trasy cca o 200 m. Vedení
osy koridoru v trase stávající komunikace umožní řešení, které nebude ovlivňovat hnízdní biotop
jednoho páru jeřába popelavého v mokřadu u Borku (vliv bude celkově mírný negativní).
Vyrušování při výstavbě i za provozu, popř. zásahy spojené s křižovatkou se silnicí I/15 mohou
stávající situaci v území mírně zhoršit, existují ale předpoklady pro řešení s mírným negativním
vlivem (oproti platné verzi v ZÚR). Vliv hluku v důsledku vyšší rychlosti dopravy je možné v případě
potřeby snížit protihlukovými opatřeními apod. Další druhy ptačí oblasti nebudou záměrem
dotčeny.
Negativně může působit i vznik MÚK na polích mezi Bobřím potokem a začátkem Zahrádek. Pole
mezi stávající silnicí I/9 a Novozámeckým rybníkem využívají jeřáby jako zdroj potravy. Umístění
MÚK by je o tuto potravní příležitost připravilo, což by mohlo podstatně ovlivnit zejména vývoj
mláďat nejbližších párů. Na současně připravované projektové úrovni je navrženo řešení, které
zásah do pole východně od stávající silnice I/9 minimalizuje.
Zkrácení původního oblouku koridoru silnice u Borku znamená větší překryv koridoru s EVL.
Předpokládá se, že nová komunikace bude v této části úseku realizována v trase stávající, tudíž
k podstatné změně nedojde. V této části koridoru se dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR
(http://webgis.nature.cz/mapomat/) předměty ochrany EVL nevyskytují.
Druhou nepatrnou změnou je úprava koridoru na hrázi Novozámeckého rybníka a těsně za ní.
Posun koridoru maximálně o 100 m ve směru k rybníku znamená, že větší část 300 m širokého
koridoru zůstává stejná. Na projektové úrovni jsou prověřována různá řešení umístění komunikace
s přemostěním prostoru v okolí hráze Novozámeckého rybníka a Robečského potoka: přechod
západně za hrází rybníka, těsně nad hrází rybníka, popř. přechod nad hladinou rybníka těsně před
hrází.
V této části koridoru může být zasažen okraj EVL i PO, popř. prochází přeložka silnice I/9 v těsné
blízkosti. Jako spíše nepřijatelné se jeví posunutí hráze rybníka směrem na východ, zasypání
okraje výběžku rybníka (není dosud projektově zpracováváno). Muselo by patrně dojít k vypuštění
rybníka po dobu výstavby, což by biotop jeřába popelavého a zřejmě i dalších druhů významně
negativně ovlivnilo. Naopak přemostění hráze a okraje rybníka by významné negativní ovlivnění
nemělo znamenat (při vhodném provedení). Rizikem může být teoreticky vytvoření překážky
pro některé druhy vodních ptáků (nový most bude patrně výše než stávající), což se může projevit
v odletových a příletových trasách apod. Úprava koridoru v AZÚR má pozitivní vliv na snížení
velikosti vlivu na PO z významného negativního vlivu na mírný negativní vliv (-1).
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V přilehlé části EVL (u hráze rybníka) zasahuje koridor silnice dle vrstvy mapování biotopů
AOPK ČR (http://webgis.nature.cz/mapomat/) do okrajové části rozsáhlého segmentu stanoviště 3150
- přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, které je
vymezeno téměř na celé části vodní hladiny Novozámeckého rybníka. I v tomto případě by posun
hráze rybníka na východ znamenal s velkou pravděpodobností významné negativní ovlivnění
stanoviště 3150, ale patrně i řady dalších stanovišť, která by mohla být ovlivněna v důsledku
manipulace s vodní hladinou při výstavbě. Naopak projektové řešení s mostním objektem
umístěným nad hrází rybníka, popř. i s přesahem nad vodní hladinu rybníka by nemělo
(bez výrazných zásahů do prostoru hladiny rybníka) stanoviště 3150 podstatně ovlivnit. Vliv
na úrovni ZÚR se předpokládá mírný negativní (-1).
Do „kriterií a podmínek pro rozhodování o změnách v území“ doplnit: „Minimalizovat zásahy
na území EVL Jestřebsko-Dokesko a PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. Prostor
pro křižovatku I/9 a I/15 (část koridoru) řešit v co největším rozsahu západně od současné silnice
I/9.“
Pro další rozhodování ve vymezených plochách (v závislosti na úrovni rozhodování) je třeba splnit
tyto požadavky:
MÚK I/9 a I/15 umístit v co největším rozsahu západně od současné silnice I/9, a tím minimalizovat
vliv na pole mezi komunikací a okrajem Novozámeckého rybníka. V místě současné hráze
Novozámeckého rybníka vyloučit výrazné zásahy v prostoru rybníka, např. zasypání části rybníka
s posunutím hráze apod. Preferovat přemostění prostoru současné hráze.
D49A - územní rezerva pro silnici I/10, úsek Kořenov - Harrachov
Územní rezerva zasahuje do EVL Krkonoše a k hranici PO Krkonoše. Dochází k úpravě umístění
osy územní rezervy v obloucích v rozsahu 100-200 m, na severním okraji se osa koridoru přiklání
více k zastavěnému území a do stopy stávající silnice se napojuje severně za Harrachovem cca o
400 m dříve než stávající řešení ZÚR.
Změna trasy je natolik malá, že na úrovni ZÚR je prakticky nehodnotitelná. Koridor prochází
souvislým lesním celkem na severních svazích Mumlavy. Na severovýchodním okraji koridoru
(v místě největší odchylky od původní trasy) nové řešení zasahuje v menší míře (dle vrstvy
mapování biotopů AOPK ČR) lesní chráněná stanoviště EVL Krkonoše. Jedná se konkrétně
o stanoviště 9110 – bučiny asociace Luzulo-Fagetum a stanoviště 9410 – acidofilní smrčiny.
V tomto směru je nová trasa vhodnější. (Podrobné průzkumy za účelem posouzení vlivu na životní
prostředí a konkrétní projektové řešení mohou přinést nové skutečnosti, které mohou být
pro minimalizaci vlivu rozhodující.)
Vliv na ptačí oblast Krkonoše se úpravou osy územní rezervy nezmění. Vliv může být maximálně
velmi malý.
Územní rezerva chrání území pro případné budoucí využití, proto se z hlediska míry vlivu
a akceptovatelnosti vlivu nehodnotí.
D52F silnice II/268, spojka Ralsko-Hradčany (propojení silnic II/268 a II/270)
V řešeném úseku nebude EVL Horní Ploučnice dotčena, západní okraj dosahuje k hranici EVL.
Zvýší se provoz na silnici Doksy – Mimoň, která prochází při křížení Ploučnice přes EVL.
Teoreticky lze uvažovat o zvýšení rizika kolizí vydry s dopravními prostředky. Stávající most
přes Ploučnici je ovšem natolik vysoký, že toto riziko může být spíše teoretické. Vliv hodnotíme
jako nulový (oproti současnému stavu se relevantně nezmění).
Osa koridoru D52F prochází v délce necelého 1 km na severovýchodě po hranici PO. Úprava
koridoru v řádech desítek ve směru mimo EVL je pro úroveň ZÚR na hranici zjistitelnosti. Bude
zasažen okraj kulturního borového remízu, kde nelze teoreticky vyloučit výskyt skřivana lesního
a lelka lesního. S ohledem na potenciální okrajový zásah velmi malého rozsahu lze vliv odhadnout
jako mírný negativní (-1). Oproti schválené variantě se vliv nemění.
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D74A - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Prodloužení úseku D05B na jihovýchod v trase stávající silnice I/38, v délce cca 400 m pro řešení
nového napojení zejména silnice I/9 (neměněný koridor D50) je do značné míry formální. Cílem je
rozšířit prostor pro projektová řešení, umístění MÚK a napojení stávajících komunikací
a plánovaných přeložek. Nepatrným prodloužením řešeného úseku se dostává upravovaná část
silnice I/38 do kontaktu s hranicí EVL Jestřebsko-Dokesko. PO Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady má v tomto prostoru o několik set metrů posutou hranici, takže k přímému zásahu
nedochází, nicméně stávající silnice I/38 představuje okraj rozsáhlejšího prostoru, který je
vhodným biotopem jeřába popelavého. Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR nejsou v trase
vymezeného silničního koridoru evropská stanoviště chráněná v EVL. Rovněž se nevyskytují
evropsky významné druhy. Je třeba preferovat projektové řešení minimalizující zásah do EVL,
popř. je třeba posoudit další potenciální způsoby ovlivnění, které je možné řešit až na úrovni
projektu (ovlivnění vodního režimu v EVL apod.).
Vliv lze očekávat velmi malý, s ohledem na nejistoty na úrovni ZÚR hodnotíme vliv jako mírný
negativní až žádný (0 až –1).
D63 - úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati
Koridor k optimalizaci stávající trati prochází údolím Kamenice, kde tok Kamenice představuje EVL
Horní Kamenice. Předmětem ochrany je losos atlantský a vydra říční. Železniční trať vede podélně
v souběhu s lokalitou a mnohokrát tok Kamenice kříží. Míru vlivu nelze na úrovni ZÚR s ohledem
na velmi těsný kontakt optimalizované trati a EVL vyloučit. K ovlivnění by mohlo dojít v případě
zásahů do koryta a břehů, regulace opevňování, vznik migračních překážek apod. Lze
předpokládat, že by záměr neměl představovat nějaké dramatické úpravy trasy železnice, které by
znamenaly nové rozsáhlé zásahy do nivy a toku Kamenice. Takovéto úpravy by totiž patrně mohly
podstatně ovlivnit odtokové poměry v území, což by nebylo v souladu se zásadou Z29, která
upravuje protipovodňovou ochranu území. K ovlivnění lososa atlantského může dojít zejména
při výstavbě, při modernizací, úpravách stávající trati na kontaktu s tokem Kamenice.
Může se jednat o dočasné disturbance okolí spojené s mechanickým znečištěním apod. V případě
vydry může při výstavbě navíc docházet k vyrušování. Rámec možných úprav při modernizaci
železnice je (přes výše uvedené předpoklady) třeba vymezit podmínkou: „Vyloučit liniové zásahy
do koryta toku a jeho břehů, jako je překládání toku, opevňování, výrazné morfologické úpravy
v nivě Kamenice“. Za těchto podmínek bude vliv maximálně mírný negativní (-1).
E25_E8E - vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)
Koridor AZÚR vede po jižní hranici EVL Klíč, z jihu obchází osa koridoru menší čedičový kužel
„Borská skalka“ (479 m n.m.). Kužel je porostlý malým lesíkem, v rámci kterého se vyskytuje malý
segment stanoviště 9180 - lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Dotčení
stanoviště se nepředpokládá a kromě toho není předmětem ochrany v EVL Klíč. K ovlivnění EVL
nedojde (0).
E7A - vedení VVN 110 kV – TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor
Koridor E7 vymezený v ZÚR LK pro vedení VVN 110 kV Česká Lípa Sever – TR Nový Bor se
nahrazuje upřesněný m koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká Lípa Dubice – TR Nový
Bor dle podrobnější dokumentace (OMEXON 10/2017) se souhlasným stanoviskem EIA. Koridor
E7A je převážně veden ve stávajících trasách vedení VVN 110 kV nebo VN 35 kV s prostorově
nevýznamnými úpravami, zejména na území Okrouhlé.
Úsek koridoru TR Česká Lípa Dubice – Volfartice sleduje stávající trasu VVN 110 kV linky V1501
a V1509 a částečně trasu VN 35 kV, úsek koridoru Volfartice – Nový Bor – dvojité vrchní vedení
v trase VN 35 kV, ve stávající trase s menšími úpravami koridoru. Záměr spočívá v částečné
výměně stávajících stožárů nebo jejich posunu a v částečném vybudování nového vedení VVN,
jedná se o doplnění části vedení 2 x 110 kV, které se v současné době provozuje na VN 35kV.
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Původní koridor E7 byl vyhodnocen v SEA ZUR 2011, změny vedení koridoru E7A jsou v řádech
desítek metrů (o cca 10 – 70 m), podstatnější rozdíl je jen v Okrouhlé a v České Lípě, kde je
koridor prodloužen z TR Sever až do TR Dubice - souběh se stávajícím vedením VVN 110 kV
od TR Dubice do Volfartic. Záměr bude koordinován s koridory pro silnici I/9 (D05B/1) a pro silnici
I/13 (S11_D03/1).
Koridor E7A prochází EVL Cihelenské rybníky, kde je předmětem ochrany kuňka ohnivá.
Současné dvojité elektrické vedení prochází evropsky významnou lokalitou. Návrhový koridor
v platných ZÚR vede v ose současných vedení. Potenciálním rizikem je disturbance území EVL
v důsledku umístění stožárů, popř. kácení stromů v rámci ochranného pásma vedení. I pro nové
vedení lze důvodně předpokládat dle současného stavu v území, že případné trvalé disturbance
budou okrajové a bodové. S ohledem na plánované využití současné trasy (náhrady za současné
vedení) nebudou vznikat nově rozsáhlejší průseky, které by mohly změnit podstatně stav
terestrického biotopu kuňky ohnivé. Udržování bezlesí v bezprostřední blízkosti břehů rybníků
může mít dokonce pozitivní vliv na EVL, protože kuňky preferují prosvětlené vodní plochy. Naopak
navazující remízek slouží jako zimoviště, tam by případné výraznější změny mohly mít negativní
vliv. Posun koridoru o 70 m na jihozápad spíše snižuje teoretickou potenciální možnost zásahu
do největšího souvislého remízu v EVL. Občasné disturbance ve vhodném termínu na loukách
a cestách – rozježdění podmáčených ploch těžkou technikou a jejich následné zaplavení vodou -,
může mít z pohledu kuněk spíše pozitivní vliv. Negativní krátkodobý vliv stavební činnosti lze
výrazně eliminovat vhodným načasováním prováděných prací. Vliv se oproti platnému koridoru
nemění (0). Celkově na úrovni ZÚR je vliv mírný negativní (-1).
B.3.2.3. POROVNÁNÍ VARIANT NÁVRHOVÝCH KORIDORŮ A PLOCH
AZÚR navrhuje variantní řešení jako územní rezervu D09R. Vliv na soustavu NATURA 2000 lze
pro D09R i pro D09 vyloučit, protože se žádná lokalita nenachází v dosahu vlivu potenciálního
využití koridoru.

B.3.3. Kumulativní a synergické vlivy a vliv na celistvost EVL a PO
Návrhové koridory AZÚR s negativním vlivem na EVL a PO
Kód
Název záměru
Název EVL nebo PO
návrhu
silnice I/9, úsek (I/13) Manušice – Česká Lípa – EVL Cihelenské rybníky
D05B/1
Dubice
EVL Manušické rybníky
silnice I/9, úsek Sosnová – Zahrádky – Jestřebí EVL Jestřebsko-Dokesko
D05B/2
(I/38)
PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
EVL Jestřebsko-Dokesko
D74A silnice I/38, přeložka Jestřebí
PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady
D63 úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati EVL Horní Kamenice
vedení VVN 110 kV, úsek TR Česká Lípa Dubice E7A
EVL Cihelenské rybníky
TR Nový Bor

Kód
vlivu
-1
-1
0 až -1
-1
-1

V případě koridorů dopravní a technické infrastruktury, kterou upravuje nebo doplňuje AZÚR, může
ke kumulativnímu vlivu docházet v prostoru koridoru D05B/1. V prostoru u EVL Manušické rybníky
může docházet ke kumulaci vlivu s protipovodňovými opatřeními na Šporce, která na úrovni ZÚR
jsou řešena bez konkrétní územní specifikace. Na podrobnějších úrovních přípravy je však
na Šporce navrhován suchý poldr, jehož hráz má být v blízkosti Manušických rybníků.
Vlivy obou záměrů jsou do značné míry rozdílné, kumulativně může působit případně zábor
významného terestrického biotopu kuněk mimo EVL, což ovšem nelze na úrovni ZÚR vyhodnotit.
Za kumulativní vliv je možné považovat i napojení koridorů D05B/2 (silnice I/9) a platného koridoru
D12B (silnice I/15). V blízkosti EVL Jestřebsko-Dokesko a PO Českolipsko-Dokeské pískovce
a mokřady vznikne MÚK obou silnic. Vliv byl řešen a zohledněn v rámci posouzení koridoru
D05B/2. Významný negativní kumulativní vliv lze na úrovni ZÚR vyloučit.
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Na EVL Cihelenské rybníky mohou negativně působit 2 koridory D05B/1 a E7A. Kumulativní vliv
lze předpokládat spíše teoretický a malý, protože oba vlivy působí v jiné části EVL a mechanismus
působení je jiný. V případě D05B/1 může dojít k záboru části vhodného biotopu v návaznosti
na EVL a může dojít k omezení migrační propustnosti území realizací tělesa komunikace (i když
bude s podchodem). U koridoru vedení E7A je rizikem spíše špatné načasování prací, popř.
odlesnění (což není pravděpodobné). Kumulativní vliv nepřesáhne úroveň dílčích vlivů, bude
maximálně mírný negativní (-1).
Kumulativní a synergické vlivy nelze vyloučit u některých zásad, které nemají na úrovni ZÚR
konkrétní územní vymezení. Do značné míry to může souviset právě s touto charakteristikou.
Druhým důvodem je, že některé typy opatření jsou ze své povahy vázané na konkrétní typ
prostředí.
Kumulativní a synergické vlivy mohou mít zejména zásada Z29 (vytvářet územní předpoklady
pro realizaci protipovodňových opatření …) a v mnohem menší potenciální intenzitě i zásada Z60
(rozvoj cestovního ruchu) včetně Z60a. Uvedené zásady mohou působit kumulativně a synergicky
v rámci jedné zásady (více záměrů společně), ale i společně. Dotčené mohou být zejména EVL
vymezené na ochranu vodních ekosystémů, kde předměty ochrany jsou na vodu a údolní nivy
vázaní živočichové. Vliv je podrobně popsán přímo u vyhodnocení vlivu zásady Z29 a Z60(a).
Navržená kritéria, podmínky a úkoly pro uplatnění zásady by měly zajistit, že bude vyloučen
významný negativní vliv i v kumulaci prováděných změn v území. Pro vyloučení významného
negativního kumulativního vlivu je třeba při uplatňování AZÚR evidovat vlivy jednotlivých záměrů
(včetně mírných negativních vlivů) a hodnotit kumulativní a synergické vlivy. (Podmínkou
hodnocení kumulativního vlivu je dostatečná znalost rozšíření a velikosti populací předmětů
ochrany.)
Kumulativně a synergicky může působit uplatňování řady dalších zásad. Aktuálně dochází
k ovlivňování a kumulativnímu působení řady aktivit zejména v rámci specifické oblasti
SOB7b Krkonoše. Nejvýznamnější je další rozvoj sportu a rekreace, tj. sportovních areálů
a na druhé straně zvyšování kapacit ubytování (nová výstavba). Řízený rozvoj tohoto typu
předpokládá i AZÚR. Rozvojové záměry nových zastavitelných ploch a návrhy na rozšiřování
zejména lyžařských areálů mohou omezovat rozlohu některých chráněných stanovišť nebo
populace evropsky významných druhů v EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Správa KRNAP eviduje
kvantitativní i kvalitativní změny stavu předmětů ochrany, eviduje kumulativní vlivy v EVL a PO
na projektové úrovni.
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B.4.

ZÁVĚR, PODMÍNKY, OPATŘENÍ

Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého
kraje má významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebo zda lze významný
negativní vliv vyloučit. Významný negativní vliv je definován jako porušení příznivého stavu lokality
z hlediska ochrany. Dále je úkolem posuzování hledat řešení s nejmenším vlivem.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyčerpávající vyhodnocení všech
zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů na soustavu
NATURA 2000. Tyto zásady byly posouzeny z hlediska potenciálního ovlivnění, resp. jak je
zajištěna (zdůrazněna) ochrana evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, aby nedocházelo
při uplatňování ZÚR k rozporům s evropskou i státní legislativou.
Podrobně mohly být posouzeny územní průměty rozvojových zásad do sledovaného území. Byly
zkoumány i ostatní zásady, u nichž se konkrétní územní vymezení předpokládá až při uplatňování
ZÚR v rámci územního plánování obcí.
Po úpravě některých zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje, který vytváří předpoklady
pro zajištění příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
Na základě zhodnocení AZÚR Libereckého kraje lze konstatovat:
Konkrétní míru vlivu (při zohlednění nejistot, které vyplývají z měřítka vymezení) bylo
možné hodnotit u záměrů s konkrétním územním vymezením, konkrétně u koridorů
dopravní a technické infrastruktury, případně u veřejně prospěšných opatření.
U územně nespecifikovaných zásad byly sledovány způsoby zajištění ochrany soustavy
NATURA 2000, případně byly tyto způsoby navrženy k doplnění tak, aby při uplatňování
ZÚR byla již na úrovni koncepce zdůrazněna a zajištěna ochrana příznivého stavu. Řada
připomínek byla zapracována v průběhu přípravy AZÚR.
AZÚR provádí úpravy formulací některých zásad, které zpřesňují a zvýrazňují ochranu
hodnot životního (přírodního) prostředí včetně lokalit soustavy NATURA 2000.
Hodnocení vlivů návrhů konkrétně územně vymezených (koridorů technické a dopravní
infrastruktury, VPS a VPO - ÚSES):
Dílčí úpravy ÚSES, jejichž prvky mají povahu veřejně prospěšných opatření, nebudou mít
negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Koridory technické a dopravní infrastruktury, které AZÚR doplňuje a upravuje, nebudou mít
významný negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Mírný negativní vliv (-1), popř. mírné zvýšení negativního vlivu bylo zjištěno u těchto
koridorů:
•
D05B/1 - EVL Manušické rybníky, EVL Cihelenské rybníky
•
D05B/2 - PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, EVL Jestřebsko-Dokesko
•
E7A
- EVL Cihelenské rybníky
Byl zjištěn potenciálně mírný negativní až nulový vliv (0 až -1) na EVL Jestřebsko-Dokesko
a PO Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady (koridor D74A).
Při optimalizaci železniční trasy v koridoru D63 nelze vyloučit mírný negativní vliv (-1)
na EVL Horní Kamenice. Je třeba zajistit ochranu předmětů ochrany EVL Kamenice a jejich
biotopů.
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Pro zajištění vyváženého rozvoje území při současném zdůraznění ochrany soustavy
NATURA 2000 je třeba do výrokové části AZÚR doplnit:
U zásad Z10 a Z11 (SOB4) upravit úkol pro územní plánování, konkrétně poslední odrážku
bodu e) takto: “…, podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť
stávajících cest“. (Bylo doplněno do výrokové části AZÚR.)
U zásady Z31 doplnit do kritéria a podmínek bod d) : „.…,ochranu přírodních ekosystémů
a biodiverzity“ (Je již součástí výrokové části.)
Byl vyloučen významný negativní vliv, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivu
na integritu (celistvost) lokalit soustavy NATURA 2000, v důsledku působení územně
vymezených koridorů a ploch s konkrétním využitím AZÚR.
AZÚR formuluje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a vymezuje úkoly
pro územní plánování. S ohledem na to není z principu možné vyhodnocení velikosti vlivu
všech zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve smyslu metodiky hodnocení dopadů
na soustavu NATURA 2000. Po úpravě některých zásad je navržen rozvoj Libereckého kraje,
který nebude v rozporu se zajištěním příznivého stavu soustavy NATURA 2000.
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C.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AZÚR NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

Poslední úplná aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého kraje podle § 28
stavebního zákona proběhla k 30.6.2017. ÚAP vyhodnocují sledované jevy podle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Z hlediska vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP se
jeví jako vhodnější a více vypovídající zhodnotit ovlivnění problémů k řešení v ZÚR určených
v ÚAP LK. Především se jedná o slabé stránky a hrozby (kapitola 4.2 Slabé stránky, hrozby),
dopravní, urbanistické a hygienické závady (kapitola 4.3 Závady), rizika související s nevážeností
územních podmínek pro udržitelný rozvoj území (kapitola 4.4.) a ohrožení přírodními procesy
(kapitola 4.5.) z Rozboru udržitelného rozvoje území Libereckého kraje
Předmětem vyhodnocení jsou tedy v ÚAP identifikovaná:
a) ohrožení přírodními procesy (jevy UAPK_043, UAPO_53, UAPO_61, UAPO_62,
UAPO_64)
b) slabé stránky a hrozby vyplývající z provedené SWOT analýzy
c) dopravní, urbanistické a hygienické závady území
d) rizika související s nevyvážeností vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj
území
Dále uvedené vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy AZÚR je jako celek
hodnocena z hlediska míry přínosu k eliminaci problémů a závad uvedených v ÚAP.
Při hodnocení míry přínosu byla použita jednoduchá stupnice:
-1

AZÚR zhoršuje problém či závadu.

0

AZÚR neřeší problém či závadu.

X

Neexistuje příčinná souvislost mezi AZÚR a problémem či závadou.

+1

AZÚR přispívá k eliminaci problému či závady.

K hodnocení míry je přiřazen komentář, který uvádí jak je předmět vyhodnocení v AZÚR řešen,
a z čeho se tudíž při stanovení mírů přínosu vychází.
V případě, že AZÚR předmět vyhodnocení (ohrožení, závadu apod.) nově neřeší (ani v rámci nově
formulovaných krajských priorit územního plánování.), ale pouze přejímá řešení z platných ZÚR,
uvádí se do hodnocení míry přínosu slovní spojení „nemění se“.
A. OHROŽENÍ PŘÍRODNÍMI PROCESY
MÍRA
PŘÍNOSU

OHROŽENÍ

KOMENTÁŘ

oblasti s významným povodňovým rizikem

P16 – krajská priorita k ochraně před povodněmi
Oblasti s významným povodňovým rizikem jsou řešeny
v rámci Z29 – řešení se rozšiřuje na území celého LK.

+1

území zvláštní povodně pod vodním dílem

P16 – krajská priorita k ochraně před povodněmi
Přebírá se stávající řešení v rámci Z62.

+1

poddolovaná území

P15 – zohledňovat problematiku území s ohroženou
stabilitou (sesuvy půdy, poddolování atd.)

+1

P14 - SOB4 Frýdlantsko – řešení zatížení území
z energetického zdroje Turów za hranicí ČR (Polsko),
sesuvná území a území jiných geologických doprovázené druhotnými negativními vlivy (snižování
rizik – pouze plošné polygony
hladiny podzemních zdrojů vody, sesuvy atd.)
P15 – zohledňovat problematiku území s ohroženou
stabilitou (sesuvy půdy, poddolování atd.)

+1
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A. OHROŽENÍ PŘÍRODNÍMI PROCESY
OHROŽENÍ

MÍRA
PŘÍNOSU

KOMENTÁŘ

P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů (brownfields)
staré zátěže území a kontaminované plochy Z9 – SOB3 Mimoňsko – bývalý VVP Ralsko, těžba uranu
– pouze staré zátěže po těžbě uranu
Z47 - vytvářet územní předpoklady pro rekultivaci ploch
starých ekologických zátěží a ploch devastovaných těžbou

+1

B.1. SLABÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

AZÚR upravuje kritéria a podmínky pro rozhodování o
změnách v území a aktualizuje úkoly pro územní
plánování ve specifických oblastech SOB7a Jizerské hory,
SOB7b Krkonoše, SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko a
SOB5 Český ráj jih, naopak ruší specifické oblasti SOB 1
Jihozápadní Českolipsko, SOB2 Lužické hory, SOB 8
Český ráj sever, rozvojové oblasti ROB 4 Semily-Železný
Brod a ROB 5 Jilemnice i některé rozvojové osy
nadmístního významu.
V rámci prověření rozvojových oblastí a rozvojových os byl
posouzen rozvojový potenciál dotčených obcí, omezující
limity využití území (zejména ochrana přírody a krajiny) a
vazby tohoto území na existující nebo připravované
kapacitní silnice a železniční trati.
Vypuštění některých rozvojových oblastí a rozvojových os
je podmíněno i snahou o koncentraci rozvojových aktivit
nadmístního
významu v LK. AZÚR vymezuje rozvojové
existence významných rozdílů v oblasti
oblasti nadmístního významu jen na území, které je
hospodářského rozvoje mezi jednotlivými
pozitivně ovlivňováno rozvojovou dynamikou center
obcemi - území hospodářsky slabých oblastí
osídlení regionálního významu Česká Lípa a Turnov.
Frýdlantsko,
Cvikovsko,
Jihozápadní
Rozsah stabilizovaného území byl v rámci AZÚR
Českolipsko,
Mimoňsko,
Podještědí, podstatně rozšířen, což odpovídá nejen stávajícímu stavu
Semilsko, Jilemnicko (Program rozvoje LK území, ale zejména poznatkům z územně plánovací praxe.
2014-2020)
Vymezení velkého rozsahu území jako rozvojové oblasti,
rozvojové osy nebo specifické oblasti v ZÚR LK (2011)
neumožňuje jeho dostatečné zohlednění při územně
plánovací činnosti obcí a nezdůrazňuje výjimečnost takto
vymezených území. Z tohoto důvodu AZÚR vymezuje
pouze rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,
které mají zásadní dopad na územně plánovací činnost a
je v nich třeba akutně řešit konkrétní úkoly územního
plánování. Z pohledu územního plánování je třeba
stabilizované území vnímat jako běžné, „normální“ území,
v rámci kterého probíhá přirozený, udržitelný rozvoj území,
aniž by bylo třeba ukládat zvláštní regulační podmínky a
opatření.

+1/0

Požadovaným cílovým stavem specifických oblastí by
mělo být v nich dosažení stabilizovaného přirozeného
rozvoje, aby mohly být v budoucnu vymezeny jako
stabilizované území.
jednostranné

zaměření

hospodářství

na

automobilový průmysl a sklářství a vysoký
podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu

Podmíněno tržními mechanismy, poptávkou, nabídkou
kvalifikované pracovní síly atd.
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B.1. SLABÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

P11 - hledat a přijmout opatření ke koordinovanému
usměrňování a řízení rekreace a cestovního ruchu - zdroje
přetížení

území

v nejvíce

exponovaných

prostorech

Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak

přetížení hlavních středisek CR

podporovat

využití

hodnotných

území

existujících
v prostoru

územních

rezerv

Frýdlantska,

Ralska,

Lužických hor a Máchova kraje
Z59

-

cílevědomě

identifikovat

+1
dosud

nedoceněný

potenciál specifických oblastí SOB3 Mimoňsko a SOB4
Frýdlantsko a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu.
Řešeno i v rámci zásad Z7 a Z8, které specifikují SOB7a
Jizerské hory a SOB7b Krkonoše.

nedostatečné dopravní (zejména silniční)
napojení na sousední regiony KHK a UK

Dopravní spojení s KHK řeší návrhový koridor pro
kapacitní silnici S05_D01C včetně koridoru územní rezervy
S_D01R pro variantní prověření obchvatu Rovenska pod
Troskami.
Dopravní spojení do UK vymezuje koridor S11 (D03) pro

+1

kapacitní silnici, který komplexně AZÚR neřeší. V dílčích
úsecích dochází k úpravám koridoru S11_D03/3 (obchvat
Lvové) a D03/2 (zlepšení směrových poměrů u Kunratic),
D03/1 zúžení koridoru mimo RBC.

zastaralá železniční síť mimo železniční
koridory

s

nedostatečným

železničním

napojením Liberce na Prahu a Mladou
Boleslav
podprůměrný

podíl

osob

Předpoklady pro eliminaci slabé stránky má koridor
ŽD8_D26D (AZÚR mění označení a v okolí Turnova i
územní vymezení)

zásobovaných Konkrétní

pitnou vodou v mezikrajském srovnání

+1

koridory

pro

vodovodní

přivaděč

AZÚR

nevymezuje.

0

V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo, např. důrazem na
nepříznivá věková struktura v ORP TUR, zlepšování občanské vybavenosti (viz Z58) a posílením
SEM a ŽB oproti ostatním částem LK

prvků hospodářského pilíře. Dílčím způsobem řešeno v P2

0

z hlediska možné sociální segregace.
Zejména pro ORP Semily zvyšuje AZÚR dopravní
dostupnost vymezením silničního koridoru S05_D01C a
D18E. AZÚR ruší rozvojové oblasti ROB4 – Semily –
Železný Brod a ROB5 Jilemnice (území nemá rozvojový
stagnace počtu obyvatel zejména v ORP potenciál nadmístního významu), což oproti schválené
TAN, SEM, JIL

AZÚR situaci spíše zhoršuje.

-1 až +1

AZÚR vymezuje rozvojové oblastí nadmístního významu
pouze na území, které je pozitivně ovlivňováno rozvojovou
dynamikou navržených center regionálního významu
(Česká Lípa a Turnov).
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
B.1. SLABÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

P2 – zvyšování úrovně vzdělanosti pro vyšší uplatnění
obyvatel v měnící se struktuře pracovních příležitostí
P5 - vytváření územních podmínek pro optimalizaci
nižší úroveň vzdělanosti proti průměru ČR

+1

dostupnosti vzdělávání
(v rámci ROS3 např. vytvářet územní podmínky pro rozvoj
cyklodopravy
v úseku Rynoltice – Nový Bor též pro
denní dojíždění za prací a vzděláváním)

nedostatečná

kapacita

zařízení

sociální

péče

Dílčím způsobem řešeno v P2 z hlediska možné sociální
segregace. Přebírá se stávající řešení v rámci Z58. Lépe

nemění se

řešitelné v rámci ÚP obcí.
P2 – předcházení prostorové sociální segregaci

vysoký podíl neobydlených bytů v některých P21 – posouzení kvality bytového fondu
částech LK (ORP TUR, SEM, JIL, TAN)

Některé byty (domy) v některých částech kraje jsou

+1

využívány pro rekreaci, sezónní bydlení.
V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo posílením prvků
dlouhodobá koncentrace nezaměstnanosti hospodářského pilíře, podporou specifických oblastí apod.
v ORP FRÝ a TAN

Ve

specifických

oblastech

není

problematika

0

nezaměstnanosti zmiňována.
nepřipravenost území na srážkové extrémy,
zastavěné území a zastavitelné plochy P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami
vymezené v záplavových územích Q100, Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 – rozšiřuje se na

+1

nevymezené či nedostatečně vymezené území celého LK, resp. Z48.
záplavové území
Slabou stránku nelze na úrovni ZÚR odstranit, lze pouze
minimalizovat zhoršování stavu. Navrhované (zejména
dopravní) koridory budou znamenat drobné zábory i ZPF
malý podíl kvalitních půd pro zemědělství
(třída I. a II.) ve srovnání s ostatními kraji

I. a druhé II. třídy ochrany. Tento vliv liniový, maloplošný.
Při realizaci těchto staveb se mu nelze zcela vyhnout.

-1

Rozvojové plochy AZÚR konkrétně nevymezuje. V řadě
zásad se ochrana ZPF objevuje jako limit rozvoje. Na
úrovni územních plánů obcí je třeba zemědělskou půdu
chránit, zvláště v územích, kde je jí nedostatek.
Konkrétní rozvojové plochy (s výjimkou dílčích zásahů
několika koridorů) AZÚR v těchto územích nenavrhuje.

přetížení a devastace některých chráněných
území vysokou koncentrací návštěvníků
(Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj)

V rámci specifických oblastí SOB7a Jizerské hory a
SOB7b Krkonoše jsou zohledněny i aspekty ochrany
přírody, které by měly zajistit udržitelný rozvoj těchto

0

území, viz zásady Z7, Z8 (přeformulovány úkoly pro ÚP,
kritéria podmínky pro rozhodování). Taktéž to je řešeno
v zásadě Z59, kdy byly upřesněny formulace úkolů pro ÚP.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
B.2. HROZBY
HROZBY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

P11 - hledat a přijmout opatření ke koordinovanému
usměrňování a řízení rekreace a cestovního ruchu - zdroje
přetížení

území

v nejvíce

exponovaných

prostorech

Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak
další koncentrace rozvoje CR pouze do podporovat

využití

středisek

území

CR

v Krkonoších,

Jizerských hodnotných

horách a v Českém ráji

existujících
v prostoru

územních

rezerv

Frýdlantska,

Ralska,

+1

Lužických hor a Máchova kraje
Z59

-

cílevědomě

identifikovat

dosud

nedoceněný

potenciál specifických oblastí SOB3 Mimoňsko a SOB4
Frýdlantsko a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu.
strukturální
průmyslových

problémy
odvětvích

v tradičních
LK

(sklářství,

bižuterie) --> vliv na ORP NB, JBC, ŽB

AZÚR nevymezuje konkrétní rozvojové plochy, ale v rámci
příslušných rozvojových oblastí by měly být předpoklady
pro řešení tohoto problému, který je svou podrobností nad

0 až +1

rámec AZÚR
Nad

privatizace TI (CZT)

rámec

podrobnosti

AZÚR.

V prioritě

P20

je

podporována stabilizace a modernizace soustav CZT.
P7

-

upřednostňovat

(přestavby,

využívání

revitalizace

a

zastavěného

sanace

území)

-

území
před

neodůvodněnými požadavky na zástavbu ploch volné
krajiny ve smyslu ochrany nezastavěného území
plošně

náročná

výstavba

způsobující

náklady na veřejnou infrastrukturu

Z55 - v ÚPD jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní
a funkční dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci

+1

využití již zastavěných území před expanzí do volné
krajiny…
OB7 Liberec, ROB3 Turnov, SOB7a Jizerské hory, SOB7b
Západní Krkonoše - upřednostňovat intenzifikaci využití
zastavěných území před zástavbou volných ploch
Ochranu

podzemních

i

povrchových

vod

upravuje

v platných ZÚR na zásada Z28, priorita P8, zásada Z28,
Z48 pro Frýdlantsko priorita P14, pro V Českolipsko
ohrožení zásob podzemních vod změnami upravuje ochranu vod jedna z podmínek využití území
klimatu či těžbou surovin (Frýdlantsko, V v SOB3. Z47 upravuje ochranu vod při těžbě surovin.

0 až +1

K nezhoršování stavu by měla přispět i další opatření na

Českolipsko)

přírodě blízké hospodaření v krajině. Ohrožení zásob
podzemních vod v části Frýdlantska ovlivňuje zejména
těžba v dole Turów, což ZÚR LK nemohou příliš ovlivnit.
Zpracovateli není známo, že by docházelo na koncepční
podpora

nevhodného

umísťování

s negativním vlivem na přírodu a krajinu

OZE

úrovni k podporování nevhodného umísťování OZE. Cílem
AZÚR je např. hledat místa, kde vlivy např. větrných a

+1

fotovoltaických elektráren budou co nejmenší, viz priorita
P20, zásada Z31.

dlouhodobé vylidňování menších obcí v V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo posílením prvků
periferních polohách

hospodářského pilíře, podporou specifických oblastí.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
B.2. HROZBY
HROZBY

rostoucí rozdíly mezi obcemi a regiony z
hlediska demografického vývoje
vysoký

MÍRA

KOMENTÁŘ

počet

nepožadovaných

PŘÍNOSU

V rámci ZÚR lze ovlivnit spíše nepřímo posílením prvků
hospodářského pilíře, podporou specifických oblastí a

0

příslušných center osídlení.

absolventů

oborů

trhem

práce,

Není předmětem ZÚR.

-

objektů a památek z důvodu nedostatečných Není předmětem ZÚR.

-

nezaměstnanost

a

nezaměstnatelnost

absolventů nevhodných oborů
pokračující chátrání kulturních a historických
finančních prostředků
P11 - podporovat systémový rozvoj cestovního ruchu
přechod některých periferních obcí na čistě
rekreační funkci

zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu

+1

Aktualizace Z59 (rozvoj CR), Z60 (kategorizace center a
středisek CR), nová zásada Z60a (turistické koridory)
P7

-

upřednostňovat

(přestavby,

využívání

revitalizace

a

zastavěného

sanace

území)

území
před

neodůvodněnými požadavky na zástavbu ploch volné
krajiny ve smyslu ochrany nezastavěného území
Z55 - v ÚPD jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní
neudržitelná

urbanizace

a suburbanizace

volné krajiny zejména v okolí větších měst

a funkční dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci
využití již zastavěných území před expanzí do volné

+1

krajiny…
OB7 Liberec, ROB3 Turnov, SOB7a Jizerské hory, SOB7b
Západní Krkonoše - upřednostňovat intenzifikaci využití
zastavěných území před zástavbou volných ploch.
Nová zásada Z64a zohledňující krajiny a jejich cílové
kvality.
SOB7a Jizerské hory, SOB7b Západní Krkonoše, SOB5

další zvyšování zátěže území a krajiny Český ráj jih - zohlednění dominantního až zásadního vlivu
vlivem potenciálních uživatelů a jednodenní jednodenní návštěvnosti
návštěvnosti (již dnes přetížená území)

+1

Přebírá se stávající řešení jednodenní návštěvnosti
v rámci Z52, Z58, Z60.
P8 – zajistit ochranu povrchových a podzemních vod a
vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území
P16 - vhodným návrhem užívání zastavěného území i

snižování

retenční

zastavěné krajiny

schopnosti

volné

i zastavitelných ploch a hospodařením v krajině vytvářet
územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti

+1

krajiny a snížení odtoku dešťových vod z území
Přebírá se stávající řešení v rámci Z29 – rozšiřuje se na
území celého LK, resp. Z48.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
B.2. HROZBY
HROZBY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

Navrhované silniční koridory budou znamenat dílčí zábory
ZPF. Tento vliv nebude významný a při realizaci těchto
staveb se mu nelze zcela vyhnout. Podstatnější zábory
půdy působí nové rozvojové plochy bydlení i výroby
skladování a obchodu, které nejsou vždy efektivně
využívány. Konkrétní rozvojové plochy AZÚR nevymezuje.
V řadě zásad se ochrana ZPF objevuje jako limit rozvoje.
Zábor PUPFL není v kraji v průměru příliš velký. Bohužel

pokračující zábor ZPF, PUPFL

poměrně velký tlak na lesy je ve ZCHÚ (Krkonoše) a např.

0 až +1

v přírodním parku Ještěd. Důvodem je snaha o budování
nových ploch pro sjezdové lyžování. Konkrétní plochy jsou
pod měřítkem zpracování ZÚR. Vyváženost tohoto rozvoje
se snaží upravovat některé podmínky rozvoje např.
v SOB7b Krkonoše. Kromě vlastního záboru, který nebude
absolutně významný, je podstatná fragmentace, kterou
podobné záměry často působí.
pokračující fragmentace krajiny nepřírodními Jednotlivé návrhy změn podle AZÚR jsou z hlediska
prvky (dopravní a technická infrastruktura)
narušení
stavebními

krajinného
zásahy,

rázu

nevhodnými

změnami

pozemků a organizací ZPF

kultur

fragmentace krajiny posouzeny v rámci části A VURÚ.
Jednotlivé návrhy změn podle AZÚR jsou v relevantních
případech posouzeny v rámci části A VURÚ.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
C.1. DOPRAVNÍ ZÁVADY
ZÁVADY

MÍRA

KOMENTÁŘ
AZÚR

v rámci

PŘÍNOSU
dopravního

řešení

napojení

na

Královéhradecký kraj zpřesňuje koridor kapacitní silnice
S5, úsek Ohrazenice-Turnov-Rovensko p. Troskaminedostatečné silniční propojení (přetíženost,
malá

rychlost)

s Královehradeckým

a

Ústeckým krajem

hranice LK/LHK.
AZÚR v rámci dopravního řešení napojení na Ústecký kraj
navrhuje dílčí korekce trasy I/13 v úseku Kunratice u

+1

Cvikova- Jablonné v Podještědí a Rynoltice-Jablonné
v Podještědí (Lvová). Homogenizace, rekonstrukce a
úpravy silnice I/13, které budou provedeny v rámci
stávajícího koridoru silnice I/13 se nevymezují.

nedostatečné železniční napojení na Prahu AZÚR zpřesňuje koridor železniční dopravy ŽD8 (Prahaa Mladou Boleslav

MB-LB-hranice ČR) v úseku hranice SK/LK-Liberec.

+1

AZÚR vymezuje v návaznosti na koridor kapacitní silnice
zhoršená dopravní dostupnost z okrajových S5 návrhový koridor pro přeložku silnice II/283, úsek MÚK
částí kraje (především z ORP SEM)

Volavec – Zelený háj, což zlepší dopravní napojení

nemění se

Semilska.
nevyhovující stavební a dopravně technický
stav DI a nedostatek finančních prostředků
na stavby, opravy a údržbu silniční sítě

AZÚR nevyhovující dopravně technický stav řeší v návrhu
dopravního řešení na vybraných úsecích komunikací.
Nedostatek finančních prostředků není v rámci ÚPD

+1/x

řešitelný.

nevyhovující silniční napojení Jizerských hor
a Krkonoš (I/14 a I/10)

AZÚR přebírá řešení ze stávající ZÚR, na komunikaci I/10
dochází v úseku Kořenov-Harrachov k mírnému posunu

nemění se

koridoru pro územní rezervu D49A.
SOB3 Mimoňsko - prověřit možnosti zachování vzletové a

omezené

provozní

možnosti

letišť přistávací dráhy v délce min. 800 m k využití pro sportovní

v Libereckém kraji

a rekreační létání býv. voj. letiště Hradčany

+1

D37 Letiště Liberec – přebírá se řešení ze stávající ZÚR.
Jedná se o jev neovlivnitelný v rámci ÚPD, lze však
včasně reagovat na jeho následky, např. podpořit veřejnou
dopravu, což AZÚR uvádí u OB7 Liberec - podporovat
nárůst individuální automobilové dopravy na
úkor využívání veřejné dopravy

aktivity směřující k posílení významu veřejné osobní
dopravy,

významného

aspektu

integrity

oblasti

x

i Libereckého kraje. V systému veřejné dopravy osob
rozvíjet tramvajovou dopravu na území center osídlení
Liberec a Jablonec nad Nisou včetně optimalizace jejich
vzájemného propojení.
ŽD8 (Praha-MB-LB-hranice ČR) v úseku hranice LK-

krajské město Liberec neleží na železničním Liberec. Na celostátní úrovni je mimo rámec AZÚR LK
koridoru

vyhledáván koridor pro VRT Praha – Wrocław, který by

+1

měl být veden přes Hradec Králové nebo přes Liberec.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
C.2. URBANISTICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

P16 – krajská priorita k ochraně před záplavami.
zastavěné území a zastavitelné plochy Řešeno v rámci upřesnění úkolů pro územní plánování
vymezené v záplavových územích Q100
v zásadě Z29 – vymezení se rozšiřuje na území celého

+1

LK.
SOB7b Západní Krkonoše - v mezích zajištění udržitelnosti
využívání rekreačního potenciálu území regulovat záměry
nadměrná výstavba nových objektů druhého na zvyšování zatížení území cestovním ruchem, novými
bydlení v horských střediscích (Harrachov, sportovně rekreačními a ubytovacími kapacitami, zamezit
Rokytnice n. J., Bedřichov, Albrechtice v J. expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a využívání
h.)

+1

území s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních
hodnot, obdobně v SOB7a Jizerské hory
Lépe řešitelné v rámci ÚP obcí.

nevybavenost rychle se rozvíjejících obcí
(MŠ, domovy pro seniory)

Dílčím způsobem řešeno v P2 z hlediska možné sociální
segregace. Přebírá se stávající řešení v rámci Z58. Lépe

nemění se

řešitelné v rámci ÚP obcí.
P6 - v optimální prostorové a organizační struktuře území
upevnit integritu kraje, vzájemné kooperace
OB7 Liberec – posílení veřejné dopravy jako aspektu
integrity oblasti i LK; posílení kooperací mezi centry
osídlení uvnitř i vně (OB7, SOB7a, SOB7a, SOB3)

slabá

vnitřní

integrita

území

kraje

(Českolipsko spáduje na Mladou Boleslav,
Jilemnicko na Vrchlabí (Královehradecký
kraj)

Rozvojové osy zvyšují integritu kraje – některé byly
aktualizovány a některé zrušeny. Zrušeny byly rovněž
některé rozvojové a specifické oblasti.

+1/0

AZÚR při rušení vychází z aktualizovaných podkladů pro
ÚAP

2017

a dalších

vyjmenovaných

oblastí

skutečností,
nebo

os

které

zachování

nepodporují,

viz

odůvodnění AZÚR. Navrhují se nové významné funkční
kooperace mezi centry osídlení Turnov – Semily –
Jilemnice.
Přebírá se stávající řešení v rámci Z52, Z53, Z54.
nízká míra dostupnosti krajského města z
ORP Semily a Jilemnice

AZÚR navrhuje nový koridor D18E, který společně
s koridorem

S5_D01C

zajistí

zlepšení

dopravní

+1

dostupnosti Semilska a Jilemnicka.
P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů (brownfields)

velké

množství

nevyužívaných

a zdevastovaných staveb, areálů, pozemků
(brownfields)

často

postižených

starou

ekologickou zátěží

velká

hustota

a

OB7

Liberec,

ROB2

Česká

Lípa-Nový Bor,

SOB3

Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko - revitalizace a nové využití
tzv. brownfields

+1

Z47 - vytvářet územní předpoklady pro rekultivaci ploch
starých ekologických zátěží a ploch devastovaných těžbou

velký

počet

malých

venkovských sídel komplikující budování a AZÚR respektuje stávající venkovská sídla. Venkovský
provozování DI a TI

prostor řešen v zásadě Z57.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
C.2. URBANISTICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

P2 – předcházení prostorově sociální segregaci
P17 – veřejná infrastruktura – předcházení negativním
sociálně patologickým jevům ve společnosti (hygienické
sociální segregace obyvatel (ORP TAN, závady, sociálně odloučené lokality apod.)
FRÝ)

+1

P21 – posouzení stávajícího bytového fondu
OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa - Nový Bor, SOB3
Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko - předcházení sociální
segregaci

vysoké zátěže území vlivem potenciálních SOB7a Jizerské hory, SOB7b Západní Krkonoše, SOB5
uživatelů

a

některých

jednodenní
částech

návštěvnosti

LK

v Český ráj jih - zohlednění dominantního až zásadního vlivu

(nedostatečná jednodenní návštěvnosti

+1

připravenost území mimo tradiční centra Přebírá se stávající řešení jednodenní návštěvnosti
CR)

v rámci Z52, Z58, Z60.

C.3. HYGIENICKÉ ZÁVADY
ZÁVADY

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

vysoká míra radonového rizika na žulovém Jedná se neměnnou vlastnost žulového podloží, nelze
podloží v Jizerských horách

ovlivnit. Radonové riziko je uvedeno v P15.

-

Vznik přízemního ozónu je velmi složitý jev v atmosféře,
který nelze na úrovni ZÚR efektivně řešit. O3 vzniká
vysoké

koncentrace

přízemního

ozonu druhotně působením více faktorů, přičemž jeden z nich je
znečištění ovzduší (zejména NOx, VOC). Snižování

v horských oblastech

znečištění

ovzduší

(NOx,

VOC)

omezuje

0

jeden

z předpokladů pro vznik ozónu.
znečištění

ovzduší

průmyslových

aktivit

Frýdlantska

vlivem

v oblasti

města

Bogatynia – těžbou hnědého uhlí a jeho

Na úrovni ZÚR LK nelze řešit znečištění z Polska.

-

spalováním v tepelné elektrárně Turów
specifické znečištění těžkými kovy (Desná, AZÚR neřeší, tuto závadu pozitivně ani negativně
Lučany n. N. a okolí)

neovlivňuje.

0

P5, P7 - nové využívání opuštěných areálů (brownfields)
specifické SEZ po těžbě uranu na SV ORP Z9 – SOB3 Mimoňsko – bývalý VVP Ralsko, těžba uranu
ČL (Stráž p. R., Hamr n. J., Ralsko) v Z47 - vytvářet územní předpoklady pro rekultivaci ploch
CHOPAV Severočeská křída

IV. a V. jakost vody (silně až velmi silně
znečištěná voda) na řece Ploučnici a jejích
přítocích

AZÚR

tuto

závadu

přímo

pozitivně

ani

negativně

neovlivňuje.

nadměrná hluková zátěž v okolí hlavních AZÚR
silničních tahů

+1

starých ekologických zátěží a ploch devastovaných těžbou

v rámci

dopravního

řešení

navrhuje

obchvaty, vyhodnoceno v rámci části A VURÚ.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP
D. RIZIKA Z NEVYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
RIZIKA

MÍRA

KOMENTÁŘ

PŘÍNOSU

Je vymezena SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko ve,
kterých se mají vytvářet územně technické podmínky pro
sociální a hospodářský rozvoj. V případě SOB3 je
oblasti

s podprůměrnými

podmínkami

pro

(Mimoňsko,

územními

vyhodnocení

Frýdlantsko,

JV

URÚ

Semilsko,

Tanvaldsko)

navrhován konkrétní silniční koridor D08B z Liberce do
Frýdlantu. Do oblasti Semilska je navrhován koridor
S5_D01C a D18E. Zároveň ale byla zrušena rozvojová

0 až +1

oblast Semily – Železný Brod, protože se ukazuje, že
území nemá rozvojový potenciál pro umisťování investic
nadmístního významu. Jsou posilovány významné funkční
kooperace mezi centry osídlení Turnov – Semily –
Jilemnice.

oblasti

s převahou

zejména

pro

(Krkonoše,

územních

kvalitní

Jizerské

podmínek

životní
hory,

prostředí Jsou vymezeny rozvojové nebo specifické oblasti, které

Frýdlantsko, vyváženost územních podmínek upravují

+1

Ralsko, Lužické hory, JZ Českolipsko)
oblasti

s převahou

územních

podmínek

zejména pro hospodářský rozvoj a sociální
soudržnost (Turnovsko, Česká Lípa)

Jsou vymezeny rozvojové oblasti ROB2 Č.Lípa – Nový Bor
a ROB3 Turnovsko.

+1

Vysvětlivka: P - krajská priorita, Z - zásada.

Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v ÚAP Libereckého kraje (2017) dospělo
k závěru, že AZÚR ve většině případů přispívá k eliminaci problému či závady.
Nejednoznačná je situace v případě v ÚAP identifikované slabé stránky „existence
významných rozdílů v oblasti hospodářského rozvoje mezi jednotlivými obcemi - území
hospodářsky slabých oblastí Frýdlantsko, Cvikovsko, Jihozápadní Českolipsko, Mimoňsko,
Podještědí, Semilsko, Jižní Jilemnicko (Program rozvoje LK 2014-2020)“, a to v oblastech,
kde byly v rámci AZÚR zrušeny specifické nebo rozvojové oblasti, tj. SOB1 Jihozápadní
Českolipsko, SOB2 Lužické hory, SOB8 Český ráj sever, rozvojové oblasti ROB4 SemilyŽelezný Brod a ROB5 Jilemnice, rušeny jsou i některé rozvojové osy nadmístního významu.
Vypadá to, že AZÚR jde tedy částečně proti řešení uvedené slabé stránky, nicméně
při rušení se vychází z aktualizovaných podkladů ÚAP LK 2017, návrhu kategorizace center
osídlení ČR v Sídelní struktuře ČR 2017, postupně se zlepšující situace v těchto územích
a z dalších skutečností, které zachování vyjmenovaných oblastí nebo os nepodporují, viz
podrobné odůvodnění AZÚR. Požadovaným cílovým stavem specifických oblastí by mělo
být dosažení stabilizovaného přirozeného rozvoje, aby mohly být v budoucnu vymezeny
jako stabilizované území s přirozeným rozvojem.
Obdobně lze hodnotit ovlivnění v ÚAP identifikované urbanistické závady „slabá vnitřní
integrita území kraje (Českolipsko spáduje na Mladou Boleslav, Jilemnicko na Vrchlabí
(Královehradecký kraj)“, kdy jsou nově navrhovány k doplnění významné funkční
kooperace mezi centry osídlení např. Turnov – Semily – Jilemnice, které lépe zachycují
vazby, vztahy a spolupráci obcí (viz zásada Z53).
ÚAP dále identifikují slabou stránku „dlouhodobá koncentrace nezaměstnanosti v ORP
FRÝ, ČL a NB, v posledních letech i ŽB“, nezaměstnanost by zřejmě bylo možné doplnit
v rámci příslušných kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území. Nicméně
řešení nezaměstnanosti je prostřednictvím ZÚR zprostředkované, přímo spojeno je
s vytvářením předpokladů pro rozvoj ekonomických aktivit ve slabších oblastech.
S celkovým hospodářským rozvojem České republiky v posledním období nezaměstnanost
výrazně poklesla a není pro Liberecký kraj aktuálním problémem.
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Vyhodnocení vlivů AZÚR na skutečnosti zjištěné v DPR

D.

PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ
NAVRŽENÝM
ŘEŠENÍM,
AVŠAK
NEPODCHYCENÉ V ÚAP, NAPŘ. SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH

Doplňující průzkumy a rozbory nebyly pořizovány.
AZÚR navrhuje změny některých prvků ÚSES, předpokládá se jejich další zpřesnění v ÚP. Změny
vyplynuly ze zprávy o uplatňování ZÚR, 2014, Pokynů pro zpracování nového návrhu AZÚR
a dalších v AZÚR vyjmenovaných podkladů. Jedná se o posílení environmentálního pilíře URÚ.
AZÚR se v rámci zásady Z31 zabývá umisťováním vysokých větrných elektráren na území LK.
Uvádí se schéma „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro umisťování vysokých větrných
elektráren“, kde je území LK rozděleno na území nevhodná, spíše nevhodná a podmíněně vhodná
(primárně učená k prověření možností umisťování VVE). Vyhodnocením schématu se zabývá část
A VURÚ. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie posiluje zejména hospodářský a environmentální
pilíř URÚ.
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E.

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU AZÚR K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO
ROZVOJE

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který
uspokojuje potřeby současné i budoucí generace.
Priority územního plánování stanovuje na celostátní úrovni Politika územního rozvoje ČR (PÚR)
a na krajské úrovni Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Odůvodnění AZÚR zahrnuje
vyhodnocení souladu s nadřazeným dokumentem, což je PÚR. Podle odůvodnění AZÚR se zcela
nově upravují priority územního plánování Libereckého kraje v návaznosti na republikové priority
stanovené v PÚR tak, že věcně a obsahově sledují republikové priority. Rovněž byly doplněny
a upraveny příslušné kapitoly ZÚR tak, aby lépe naplňovaly republikové priority územního
plánování. Odůvodnění AZÚR v návaznosti na jednotlivé republikové priority přehledně
vyjmenovává úpravy a aktualizace příslušných kapitol ZÚR.
Předkládaná část VÚRU se zaměřuje na podrobné vyhodnocení přínosu AZÚR k naplnění priorit
platné PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 z roku 2015. Vzhledem k tomu, že kapitola A. „Stanovení
priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR“ byla v rámci AZÚR vypracována zcela nově (stávající text
byl odstraněn a nahrazen novým), zabývá se následující vyhodnocení všemi stanovenými
krajskými prioritami jako novými, tj. nevyhledává rozdíly mezi původním a navrhovaným zněním.
Vyhodnocení vychází z metody referenčních cílů, kdy jednotlivé priority jsou považovány za cíle
územního plánování na úrovni ČR a Aktualizace č. 1 je jako celek porovnána s těmito cíli.
Při hodnocení míry přínosu byla použita jednoduchá stupnice:
-1

AZÚR zhoršuje problém či závadu.

0

AZÚR neřeší problém či závadu.

X

Neexistuje příčinná souvislost mezi AZÚR a problémem či
závadou.

+1

AZÚR přispívá k eliminaci problému či závady.

K hodnocení míry je uveden komentář.
PÚR ČR
Republikové priority územního plánování jsou stanoveny v odstavcích 14 až 32 PÚR. Republikové
priority jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování
v návazných ZÚR krajů a ÚP obcí. V následující části je vyhodnocen potenciální přínos AZÚR
k naplnění všech stanovených priorit územního plánování. Uváděno znění priorit dle PÚR ČR
priorita 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.Bránit
upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P1. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A), aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území (kapitoly B a C) a úkolů pro územní plánování (v kapitole E, odpovídající
zásada Z49). AZÚR respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Vlivy AZÚR na životní
prostředí hodnotí dokumentace SEA, která rovněž stanovuje opatření a podmínky k ochraně
hodnot životního prostředí.
priorita 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority do
krajské priority územního plánování P1. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3
ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací
kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území (v kapitole E, odpovídající zásada Z54).
priorita 15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P2.
Dále prostorovou sociální segregaci řeší priorita P17 s ohledem na umisťování veřejné
infrastruktury a priorita P21 k posouzení bytového fondu. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány
kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajských priorit územního plánování
(kapitola A) a aktualizací úkolů pro územní plánování (zejm. v kapitole E, odpovídající zásada
Z55). Prostorovou sociální segregaci AZÚR řeší v rámci OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa - Nový
Bor, SOB3 Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko (kapitoly B a C).
priorita 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí
hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P3. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D, E a I ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (např. v kapitole E, odpovídající
zásada Z55), dále vymezením území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření
změn jejich využití územní studií (kapitola I, odpovídající zásada Z72). AZÚR řeší komplexně
rozvoj území s ohledem na nadřazenou územně plánovací dokumentaci a na místní potřeby
rozvoje.
priorita 16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P4. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B,
E.3 a I ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A)
a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a aktualizací úkolů pro
územní plánování (v kapitole B a E, odpovídající zásady Z53, Z54, Z56), dále vymezením území
vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií
(kapitola I, odpovídající zásada Z72).
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priorita 17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P5. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásady Z55, Z56). AZÚR rozvíjí území ve všech směrech tak, aby byla podpořena stabilita
ekonomické základny a obyvatel. Významné je v tomto ohledu rovněž řešení dopravní
infrastruktury.
priorita 18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P6.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole E,
odpovídající zásady Z52, Z53, Z54). AZÚR vychází a navazuje na stávající polycentrickou
strukturu osídlení.
priorita 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích
na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P7.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D a E, odpovídající
zásady Z55, Z56). Vyhodnocení v části A VURÚ řeší potřebnou míru ochrany nezastavěného
území tak, aby byla podpořena rovnováha mezi požadavky rozvoje a ochrany životního prostředí.
priorita 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.
V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P8.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D a E.1 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D a E, odpovídající
zásady Z42 - Z48).
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U návrhových koridorů a ploch AZÚR je třeba počítat s omezeními vyplývajícími z přítomnosti
hodnot environmentálního pilíře. Vyhodnocení vlivu AZÚR na vyjmenované aspekty je předmětem
části A VURÚ.
Opatření a podmínky dokumentace SEA zajišťují rozvoj území při respektování a zajištění ochrany
hodnot environmentálního pilíře.
priorita 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti
a prostupnosti krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P9. Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, E.1,
E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací
úkolů pro územní plánování (v kapitole E, odpovídající zásady Z42, Z54). U návrhových koridorů
a ploch AZÚR je třeba počítat s omezeními vyplývajícími z potřeby zajištění migrační propustnosti
krajiny. Vyhodnocení vlivu AZÚR na tento aspekt je předmětem části A VURÚ.
priorita 21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P10.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásada Z54).
priorita 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P11.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a E, odpovídající
zásady Z59, Z60, Z60a).
priorita 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné
i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P12.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, řešeno
průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P13.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, řešeno
průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Míra přínosu: +1
Komentář: Jedná se o novou republikovou prioritu. AZÚR přebírá znění republikové priority
do krajské priority územního plánování P14, vlivy emisí z dopravy jsou řešeny v krajské prioritě
P12. Dále řešeno v rámci priority P18 (segregovat lokalizaci ploch pro aktivity obtížně slučitelné
s obytným prostředím, které mají nebo mohou mít negativní vliv na kvalitu prostředí
a na dlouhodobý pobyt v něm (zejména soustředěné ekonomické aktivity na plochách výroby
a dopravní a technické infrastruktury). Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly AZÚR,
a to zejména stanovením krajské priority územního plánování (kapitola A).
priorita 25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P15.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásada Z29).
priorita 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P16.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásada Z29).
priorita 27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj, tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy,
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P17.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D, E.3 a H ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D, E odpovídající
zásady Z53, Z54).
priorita 28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury
je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P18.
Ve vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C a D, odpovídající
zásady Z54, Z55).
priorita 29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné
zeleně v místech, kde je to vhodné.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P13. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, B, C, D.1 a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením
krajské priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole B, C, D a E řešeno
průřezově v celé řadě aktualizovaných zásad).
priorita 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
Míra přínosu: +1
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Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P19. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A, D.2 a D.1 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole D a E, odpovídající
zásady Z26, Z28, Z47, Z48).
priorita 31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P20. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a D.2 ZÚR, a to zejména stanovením krajské
priority územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole D, odpovídající zásady
Z30-Z33).
priorita 32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Míra přínosu: +1
Komentář: AZÚR přebírá znění republikové priority do krajské priority územního plánování P21. Ve
vazbě na prioritu byly aktualizovány kapitoly A a E.3 ZÚR, a to zejména stanovením krajské priority
územního plánování (kapitola A) a aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách
v území a aktualizací úkolů pro územní plánování (v kapitole E, odpovídající zásady Z54, Z55).
AZÚR formuluje krajské priority územního plánování v souladu s prioritami PÚR ČR, cíli
a úkoly územního plánování, respektuje vstupní potřeby a požadavky rozvoje území.
Celostátní priority územního plánování jsou v AZÚR dále rozvíjeny v návaznosti na potřeby
Libereckého kraje, a to formou podrobnějšího stanovení krajských priorit územního
plánování a v relevantních případech aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování
o změnách v území a aktualizací úkolů pro územní plánování. Vlivy na hodnoty
environmentálního pilíře jsou vyhodnoceny v části A VURÚ, kde jsou rovněž stanovena
opatření a podmínky vedoucí k zajištění ochrany hodnot životního prostředí při zachování
možností komplexního rozvoje území.
AZÚR vytváří předpoklady pro realizaci kontinuálního a vyváženého rozvoje území, tj.
posilování hospodářské základny a společenské soudržnosti a při respektování opatření
a podmínek z části A VURÚ rovněž za přijatelných vlivů na životní prostředí, a přispívá
k naplnění priorit územního plánování stanovených v PÚR ČR.
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F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ –
SHRNUTÍ

Předmětem této kapitoly je vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, a jejich soulad.
Pro vyhodnocení vlivu AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad jsou použity
jako referenční jevy charakteristiky územních podmínek pro hospodářský rozvoj, soudržnost
společenství obyvatel území a pro příznivé životní prostředí převzaté z ÚAP (2017).
Vyhodnoceny byly vlivy změn navrhovaných AZÚR, které mají územní průmět.
Pro vlastní vyhodnocení vlivů AZÚR je stanovena míra ovlivnění podle následující stupnice:
-2

změna má na charakteristiku silný negativní vliv

-1

změna má na charakteristiku mírný negativní vliv

0

změna má na charakteristiku neutrální vliv, popř. neexistuje příčinná souvislost
charakteristiky a navrhované změny (v některých případech obdobné jako míra vlivu
„nemění se“)

+1

změna má na charakteristiku slabý pozitivní vliv

+2

změna má na charakteristiku silný pozitivní vliv

nemění se
-

oproti platným ZÚR se míra vlivu nemění
v případě územních rezerv se vliv neposuzuje

Stanovení míry ovlivnění zohledňuje zejména:
- zda jde o přímé či zprostředkované ovlivnění skutečnosti jevu,
- významnost (plošnou, početní ap.) ovlivnění jevu stavbami, jejichž umístění se umožňuje
a činnostmi, které s těmito stavbami souvisí.
V případě, že AZÚR předmět vyhodnocení (změnu v území) neřeší zcela nově, ale přejímá
v podstatě řešení z platných ZÚR, uvádí se do hodnocení míry přínosu slovní spojení „nemění se“.
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VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ
HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ
Hodnocené indikátory:
1. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
2. Intenzita bytové výstavby
3. Ochrana půd I. a II. třídy ochrany
4. Plochy výroby
5. Dostupnost silnic a železnic
6. Počet ekonomických subjektů
7. Daňové příjmy
8. Zadluženost
Hodnocení hospodářských podmínek na území LK v rámci ÚAP (2017) prokázalo existenci
výrazných rozdílů mezi jednotlivými regiony. ORP Liberec oproti zbytku území kraje vykazuje
výrazně lepší výsledky. Ukazuje se zde vysoká závislost na dopravní dostupnosti, která se odvíjí
především od silnic D10 a I/35. Mezi hospodářsky silnější patří také pás Doksy – Česká Lípa –
Nový Bor. Zde je hospodářství podpořeno zejména průtahem silnic první třídy na Mladou Boleslav
a významným vlivem cestovního ruchu především na Dokesku.
Při srovnání s rozvojovými oblastmi, specifickými oblastmi a rozvojovými osami ze ZÚR LK lze
pozorovat, že OB7 Liberec a ROB3 Turnov leží v hospodářsky silných oblastech, naopak SOB3
Mimoňsko, SOB4 Frýdlantsko a jižní část ROB Semily – Železný Brod patří dle vyhodnocení HP ke
slabším oblastem.
Oblast Frýdlantska je hospodářsky slabá, a to zejména kvůli malému počtu ekonomických
subjektů, malé intenzitě bytové výstavby a ploch výroby a vysoké zadluženosti obcí. Frýdlantsko je
obecně hospodářsky slabší kvůli jeho periferní poloze (odříznutí horami, sousedství s Polskem
a tedy slabé vazby na zbytek území v LK).
Semily a okolí v hospodářském pilíři zaostávají v intenzitě bytové výstavby, ve špatné dostupnosti
silnic a železnic a obce na SZ mají vysokou zadluženost.
Další hospodářsky slabá oblast je v okolí Tanvaldu. Zde je to způsobeno nízkým počtem
ekonomicky aktivních obyvatel, nízkým podílem ploch kvalitní půdy I. a II. třídy ochrany.
Ralsko a obce na S od něj jsou limitovány zejména nízkou intenzitou bytové výstavby a nízkým
počtem ekonomických subjektů a také špatnou dostupností silnic a železnic.
Novoborsko vykazuje nízký podíl ploch výroby v S části ORP.
ORP Česká Lípa je hodnoceno negativně z hlediska nízké intenzity bytové výstavby, nízkého
počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (J), nízkého počtu ekonomických subjektů a nízkých
daňových příjmů (Z).
(převzato z ÚAP 2017)
VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA
D05B/1

silnice

I/9,

úsek

Manušice – Česká Lípa Dubice

(I/13) Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv na
hospodářský pilíř.

D05B/2 silnice I/9, úsek Sosnová – Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv na
Zahrádky – Jestřebí (I/38)

hospodářský pilíř.

D08B silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Dílčí úprava koridoru oproti stávajícím ZÚR, vliv na
Studánka) - Mníšek - Dětřichov

hospodářský rozvoj se prakticky nemění.
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VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

D09D silnice I/13, obchvat Frýdlant

části (cca poloviny), a to od křížení řeky Smědé. Vliv na

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze severovýchodní
nemění se

hospodářský rozvoj se prakticky nemění.
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
D09R územní rezerva pro obchvat budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění
Frýdlantu (variantní řešení)

podmínek

pro hospodářský

rozvoj

(variantní

trasa

-

k platnému koridoru).
D11C silnice I/14, úsek Liberec – Dílčí úprava koridoru oproti stávajícím ZÚR, vliv na
Jablonec nad Nisou
hospodářský rozvoj se prakticky nemění.

nemění se

Oproti řešení ZÚR LK řeší navržený koridor výrazně delší
D14A silnice I/38, obchvat Doksy - úsek silnice I/39. Dopravu návrh oproti platné variantě
Obora

urychlí. Pozitivní vliv na hospodářský pilíř se ještě mírně

+1

zvýší.
Jedná se o změnu platné územní rezervy na nový silniční
D15C silnice I/16, přeložka Horka u
Staré Paky

koridor, přičemž platný koridor se ruší. Přeložka vyvádí
silniční dopravu ze zastavěného území. Pozitivním vlivem je

nemění se

zlepšení dopravní dostupnosti, což se oproti platným ZÚR již
nemění.
Jedná se o nový koridor, který zlepší propojení obcí jižně
od Ještědského hřbetu – Osečné, Křižan, Světlé p.J. aj. na

D16A silnice II.třídy, úsek Liberec - správní centrum kraje – Liberec a návazně i na nadřazenou
Osečná

silniční

síť

(I/35)

čímž

se

zlepší

potenciál

oblasti

+1

pro hospodářský rozvoj. Posílena bude oblast, která je
v charakteristice označena jako podprůměrná.
Koridor vytváří územní předpoklady pro dopravní napojení
D18E silnice II/283, úsek Žernov –
Zelený háj

Semilska na Turnov a Liberec, čímž se zlepší i potenciál pro
hospodářský rozvoj Semilska, které má díky špatnému

+2

dopravnímu spojení zhoršené rozvojové předpoklady.

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
D18R územní rezerva pro silnici II/283, budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění
úsek Volavec – Zelený háj

podmínek pro hospodářský rozvoj (variantní trasa k části

-

navrhovaného koridoru D18E).
Upravený koridor je posunut severním směrem oproti
D23A silnice II/278, obchvat Český
Dub

stávajícímu o 500 – 1000 m. Vliv na hospodářský rozvoj je
slabý, pozitivní, vlivem zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná

+1

se o spojení na Osečnou, posílena bude tedy oblast, která je
v charakteristice označena jako slabá.

D24A silnice II/291, úsek Kunratice – Nepatrné změny trasy platného koridoru, nezmění vliv na
Frýdlant
D49A územní rezerva pro silnici I/10,
úsek Kořenov - Harrachov

hospodářský rozvoj oblasti.

nemění se

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

podmínek pro hospodářský rozvoj.
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VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

D52E silnice
obchvat Mimoň

HODNOCENÍ

jihozápadní Dílčí úprava koridoru oproti stávajícím ZÚR, vliv na

II/268,

hospodářský rozvoj se nemění.

D52F silnice II/268, spojka Ralsko Dílčí úprava koridoru oproti stávajícím ZÚR, vliv na
Hradčany
hospodářský rozvoj se prakticky nemění.
D61 silnice II/284, II/286, obchvat
Lomnice nad Popelkou - Stružinec

nemění se
nemění se

Vliv na hospodářský rozvoj je mírně pozitivní, vlivem
zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná se o oblast, která je

+1

v této charakteristice označena jako slabá.
Vliv na hospodářský rozvoj je mírně pozitivní, vlivem

D62A silnice II/278, obchvat Osečná

zlepšení dopravní dostupnosti. Jedná se o oblast, která je

+1

v této charakteristice označena jako podprůměrná.
D64 silnice II/293, obchvat Martinice v Vliv na hospodářský rozvoj je mírný pozitivní, vlivem
Krkonoších

zlepšení dopravní dostupnosti.

+1

Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění
MÚK a napojení na stávající komunikace a plánované

D74A silnice I/38, přeložka Jestřebí

přeložky. Stávající pozitivní vliv zkapacitnění silnice I/38 a I/9

0 (+1)

na hospodářský rozvoj se významně nemění.
Koridor vytváří územní předpoklady pro zlepšení silničního
S5_D01C kapacitní silnice S5, úsek spojení mezi krajskými městy Liberec – Hradec Králové a
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod pro rozvoj území v rámci rozvojové osy nadmístního
Troskami – hranice LK/KHK

+2

významu ROS2 Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové
vymezené podél tohoto významného dopravního spojení.

S5_D01R

územní

rezerva

pro

kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice Turnov - Rovensko p.T. - hranice
LK/KHK (prověření variantního řešení
– jihozápadní obchvat Rovenska p.T.)
S11_D03/1 silnice I/13, úsek SvorNový Bor – Manušice (silnice I/9) –
hranice LK/ÚK

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění
podmínek

pro hospodářský

rozvoj

(variantní

řešení

-

k navrhovanému koridoru S5_D01C).

Minimální úprava platného koridoru vliv na hospodářský pïlíř
nemění.

nemění se

Drobné vyrovnání zejména směrových poměrů na silnici I/13
S11_D03/2 silnice I/13, úsek Kunratice urychlí

Liberecka

+1

S11_D03/3 silnice I/13, úsek Rynoltice Obchvat Lvové na silnici I/13 urychlí spojení s Ústeckým
krajem a Liberecka s Českolipskem.
– Jablonné v Podještědí (Lvová)

+1

u Cvikova – Jablonné v Podještědí

spojení

s Ústeckým

krajem

a

s Českolipskem.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
D29A úsek Turnov – Rovensko p.T.,
modernizace
s novostavbami

jednokolejné
dílčích

trati Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu pro
úseků, hospodářský rozvoj nedojde.

nemění se

elektrizace
D33/2-5

Rynoltice

optimalizace
elektrizace

–

jednokolejné

Mimoň,
trati,

Koridor se oproti úpravě v platné ZÚR výrazně nemění
(pouze se upřesňuje na daný úsek).
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VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

Vymezení nového koridoru s místními přeložkami žel. trati
D33/6 Mimoň – Zákupy, modernizace, představuje zlepšení dopravní dostupnosti a dopravního
přeložky jednokolejné trati, elektrizace

spojení mezi centry osídlení, což přinese i mírné zvýšení

+1

využití hospodářského potenciálu území.
D33C územní rezerva pro úsek Bílý
Kostel nad Nisou - Rynoltice

budoucí využití území. Aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

podmínek pro hospodářský rozvoj.

D63 úseky na území LK, optimalizace
jednokolejné trati

Optimalizace
dostupnosti,

úseků
které

představuje
má

slabý

zlepšení

potenciál

ke

dopravní
zlepšení

+1

hospodářského rozvoje.

ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov,
optimalizace

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné

jednokolejné

trati,

elektrizace

ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín,
optimalizace,

elektrizace,

zdvojkolejnění

ŽD8_D26D úsek hranice LK – Liberec,
modernizace, nové úseky, elektrizace,
zdvojkolejnění

Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
hospodářský rozvoj, nicméně změny oproti stávající ZÚR
nejsou významné.

nemění se

Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
hospodářský rozvoj, nicméně změny oproti stávající ZÚR
nejsou významné.

nemění se

Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
hospodářský rozvoj, nicméně změny oproti stávající ZÚR
nejsou významné.

nemění se

ENERGIE
E12C vedení VVN 110 kV, úsek TR
Liberec východ - TR Liberec Nové
Pavlovice
E23A Transformovna - Liberec Doubí

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na hospodářský
rozvoj se oproti ZÚR nemění.
Jedná se o upřesnění plochy. Vliv na hospodářský rozvoj se
oproti ZÚR nemění.

E25_E8E vedení VVN 110 kV – TR Nová trasa distribuční soustavy má potenciál mírného
Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)

zlepšení hospodářského rozvoje.

E7A vedení VVN 110 kV – TR Česká Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na hospodářský
Lípa Dubice – TR Nový Bor
E38A vedení VVN 110 kV, úsek
smyčky ze stáv. vedení do TR Nové
Pavlovice
E39C vedení VVN 110 kV, úsek
odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec
Doubí
VTL1A VTL plynovod – Jablonec nad
Nisou – Smržovka, posílení, přeložky

rozvoj se oproti ZÚR nemění.
Zvýšení kapacity distribuční soustavy má potenciál mírného
zlepšení pilíře.

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na hospodářský
rozvoj se oproti ZÚR nemění.

Jedná se o rekonstrukci plynovodu.

oprav atd. plynovodů v okrese Jablonec n. Nisou).
408

nemění se

+1

nemění se

+1

nemění se

+1

VTL3 VTL plynovod – Zásada – Jedná se o nový úsek plynovodu (náhradní trasu pro případ
Smržovka, nový úsek

nemění se

+1
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VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

ÚSES
Vymezení skladebných prvků ÚSES

Nemá významný potenciál pro ovlivnění hospodářského
rozvoje.

0

Ostatní
Umisťování nových (čistých) zdrojů energií nezávislých na
neobnovitelných
z hlediska
Umisťování

vysokých

elektráren (VVE)

surovinách

hospodářského

má

pozitivní

rozvoje,

potenciál
energetické

větrných soběstačnosti atd. AZÚR na převážné části řešeného území
umísťování VVE připouští jen zcela výjimečně – spíše

0

nepřipouští. Území podmínečně vhodné pro umístění VVE
tvoří maximálně jednotky procent rozlohy kraje. Uplatnění
VVE je proto v rámci hospodářského pilíře omezené.
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SOCIÁLNÍ PILÍŘ (SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL)
Hodnocené indikátory:
1. Vzdělanostní struktura
2. Nezaměstnanost
3. Základní občanská vybavenost
4. Dostupnost centra dojížďky
5. Věková struktura
6. Vývoj počtu obyvatel
Nejlepší soudržnost společenství obyvatel vykazuje ORP ČL a TUR. Pás Liberecka a celého ORP
JBC je jádrovým územím LK a má velmi dobrou občanskou vybavenost.
Naopak nejhůře je na tom ORP FRÝ, především kvůli nižší vzdělanosti obyvatel, vysoké
nezaměstnanosti a horší dostupnosti centra dojížďky (především na S ORP FRÝ).
JZ ORP ČL má nízkou vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatel, vysokou nezaměstnanost, horší
občanskou vybavenost, kdy některým obcím chybí všechny sledované občanské vybavenosti.
Obce v okolí Semil vykazují zejména vysokou nezaměstnanost a nepříznivou věkovou strukturu.
ORP ŽB má dlouhodobě negativní hodnocení věkové struktury obyvatel.
Celkově jsou hůře hodnoceny periferní oblasti LK.
(převzato z ÚAP 2017)

VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA
D05B/1

silnice

I/9,

úsek

(I/13) Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv

Manušice – Česká Lípa Dubice

platného koridoru na soudržnost společenství obyvatel.

D05B/2 silnice I/9, úsek Sosnová – Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv
Zahrádky – Jestřebí (I/38)

platného koridoru na soudržnost společenství obyvatel.

D08B silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, vliv platného
Studánka) - Mníšek - Dětřichov

koridoru na sociální soudržnost se prakticky nemění.

nemění se

nemění se

nemění se

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze severovýchodní
části (cca poloviny), a to od křížení řeky Smědé. V AZÚR
navrhovaná varianta má menší vliv na situaci několika
D09D silnice I/13, obchvat Frýdlant

objektů trvalého bydlení, protože trasa se oproti původnímu

+1

řešení výrazně vzdaluje od dvou samostatně stojících
bytových domů a navíc nebude trasa přeložky I/13 izolovat
tuto obytnou mikrolokalitu od zastavěného území Frýdlantu.
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
D09R územní rezerva pro obchvat budoucí
Frýdlantu (variantní řešení)

využití.

Aktuálně

nemá

potenciál

ovlivnění

podmínek pro soudržnost společenství (variantní trasa

-

k platnému koridoru).
D11C silnice I/14, úsek Liberec – Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, vliv platného
Jablonec nad Nisou
koridoru na sociální soudržnost se prakticky nemění.
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VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

Oproti řešení ZÚR LK je navržený koridor výrazně delší a
odklání se již v lesním úseku jižně sídla Obora západním
D14A silnice I/38, obchvat Doksy Obora

směrem, pokračuje mimoúrovňově přes železniční trať a
volným terénem prochází západně od zastavěného území

+1

města Doksy. Snižují se dopady na zastavěné území,
zvyšuje se tedy dopravní bezpečnost a kvalita místního
bydlení.
Jedná se o vymezení původní územní rezervy jako nového

D15C silnice I/16, přeložka Horka u
Staré Paky

koridoru, přičemž platný koridor se ruší. Přeložka vyvádí
silniční dopravu ze zastavěného území. Pozitivní je zvýšení

nemění se

bezpečnosti a kvality místního bydlení. Oproti platnému
koridoru v ZÚR se vliv nemění.
Nový koridor zlepší propojení obcí západně od Ještědu –

D16A silnice II. třídy, úsek Liberec - Osečné, Křižan, Světlé aj. do Liberce a návazně i na
Osečná

nadřazenou silniční síť (I/35), tím dojížďku za prací,

+1

vzděláním atd.
D18E silnice II/283, úsek Žernov –
Zelený háj

Koridor vytváří předpoklady pro zlepšení dopravního spojení
Semil a Liberecka, tím i lepší dojížďku za prací, za

+2

vzděláním a dalšími službami.
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné

D18R územní rezerva pro silnici II/283, budoucí
úsek Volavec – Zelený háj

využití,

aktuálně

nemá

potenciál

ovlivnění

podmínek pro soudržnost společenství (variantní trasa

-

k navrhovanému koridoru D18E).
Upravený koridor oproti stávajícímu odklání dopravu zcela
D23A silnice II/278, obchvat Český mimo obytnou zástavbu. Snižují se dopady na zastavěné
Dub

území, zvyšuje se tedy bezpečnost a kvalita místního

+1

bydlení. Zlepší se dopravní spojení, dojížďka za prací atd.
D24A silnice II/291, úsek Kunratice – Upravený koridor, nemá potenciál významně ovlivnit sociální
Frýdlant

soudržnost.

D49A územní rezerva pro silnici I/10,
úsek Kořenov - Harrachov
D52E silnice
obchvat Mimoň

II/268,

0

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

podmínek pro soudržnost společenství obyvatel.
jihozápadní Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv
platného koridoru na soudržnost společenství obyvatel.

D52F silnice II/268, spojka Ralsko Drobné úpravy směrového řešení koridoru, nemění vliv
Hradčany
platného koridoru na soudržnost společenství.

nemění se
nemění se

D61 silnice II/284, II/286, obchvat Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou zástavbu.
Lomnice nad Popelkou – Stružinec

Snižují se dopady na zastavěné území, zvyšuje se tedy
bezpečnost a kvalita místního bydlení. Mírně se zlepší
dopravní spojení, tím dojížďka za prací atd. Jedná se o
oblast, která je v charakteristice označena jako slabá.
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KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou zástavbu.
D62A silnice II/278, obchvat Osečná

Snižují se dopady na zastavěné území, zvyšuje se tedy
bezpečnost a kvalita místního bydlení. Mírně se zlepší

+1

dopravní spojení, tím dojížďka za prací atd.
Doplněný koridor odklání dopravu mimo obytnou zástavbu.
D64 silnice II/293, obchvat Martinice v Snižují se dopady na zastavěné území, zvyšuje se tedy
Krkonoších

bezpečnost a kvalita místního bydlení. Mírně se zlepší

+1

dopravní spojení, tím dojížďka za prací atd.
Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění
MÚK a napojení na stávající komunikace a plánované

D74A silnice I/38, přeložka Jestřebí

přeložky. Stávající vliv na sociální soudržnost se významně

nemění se

nemění.
Koridor vytváří předpoklady pro zlepšení silničního spojení
S5_D01C kapacitní silnice S5, úsek
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod
Troskami – hranice LK/KHK

mezi Libercem – Hradcem Králové a pro rozvoj území
v rámci rozvojové osy nadmístního významu ROS2 Liberec
– Turnov – Jičín – Hradec Králové vymezené podél tohoto

+2

významného dopravního spojení. Urychlí se přeprava osob,
zlepší se dostupnost služeb, zboží apod.

S5_D01R

územní

rezerva

pro

kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice Turnov - Rovensko p.T. - hranice
LK/KHK (prověření variantního řešení
– jihozápadní obchvat Rovenska p.T.)
S11_D03/1 silnice I/13, úsek SvorNový Bor – Manušice (silnice I/9) –
hranice LK/ÚK

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál k ovlivnění
soudržnosti společenství (variantní trasa k navrhovanému

-

koridoru S5_D01C).

Minimální úprava platného koridoru vliv na soudržnost
společenství obyvatel se nemění.

nemění se

S11_D03/2 silnice I/13, úsek Kunratice Drobné vyrovnání zejména směrových poměrů na silnici I/13
u Cvikova – Jablonné v Podještědí

urychlí

spojení

s Ústeckým

krajem

a

Liberecka

s Českolipskem. Urychlí se přeprava osob, zlepší se

+1

dostupnost služeb, zboží apod.
S11_D03/3 silnice I/13, úsek Rynoltice Obchvat Lvové na silnici I/13 urychlí spojení s Ústeckým
krajem a Liberecka s Českolipskem. Urychlí se přeprava
– Jablonné v Podještědí (Lvová)
osob, zlepší se dostupnost služeb, zboží apod.

+1

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
D29A úsek Turnov – Rovensko p.T.,
modernizace
s novostavbami

jednokolejné
dílčích

trati Minimální úpravy oproti ZÚR, ke změně významu pro
úseků, sociální soudržnost společenství obyvatel nedojde.

nemění se

elektrizace
D33/2-5

Rynoltice

optimalizace

–

jednokolejné

Mimoň, Koridor se oproti úpravě v platných ZÚR nemění, pouze se
trati, upřesňuje rozsah vymezení úseku.

elektrizace

nemění se
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KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

Vymezení koridoru pro optimalizaci žel. trati s místními
D33/6 Mimoň – Zákupy, modernizace, přeložkami
přeložky jednokolejné trati, elektrizace

žel.

trati

představuje

zlepšení

dopravní

dostupnosti a spojení mezi centry osídlení, což přinese i

+1

zlepšení pro soudržnost společenství obyvatel.
D33C územní rezerva pro úsek Bílý
Kostel nad Nisou - Rynoltice

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

podmínek pro soudržnost společenství obyvatel.

D63 úseky na území LK, optimalizace
jednokolejné trati

Optimalizace

úseků

představuje

zlepšení

dopravní

dostupnosti, které má slabý potenciál ke zlepšení sociální

+1

soudržnosti společenství obyvatel.

ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov, Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
optimalizace

jednokolejné

trati, sociální soudržnost společenství obyvatel, nicméně změny

elektrizace

nemění se

oproti stávající ZÚR nejsou významné.

ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
optimalizace,

elektrizace, sociální soudržnost společenství obyvatel, změny oproti

zdvojkolejnění

nemění se

stávající ZÚR nejsou významné.

ŽD8_D26D úsek hranice LK – Liberec, Jedná se o železniční koridor s vysokým přínosem pro
modernizace, nové úseky, elektrizace, sociální soudržnost společenství obyvatel, nicméně změny
zdvojkolejnění

nemění se

oproti stávající ZÚR nejsou významné.

ENERGIE
E12C vedení VVN 110 kV, úsek TR
Liberec východ - TR Liberec Nové
Pavlovice
E23A Transformovna - Liberec Doubí

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na sociální
soudržnost společenství obyvatel se oproti ZÚR nemění.
Jedná se o upřesnění plochy. Vliv na sociální soudržnost
společenství obyvatel se oproti ZÚR nemění.

E25_E8E vedení VVN 110 kV – TR Změna územní rezervy na návrh má potenciál mírného
Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)

zlepšení sociální soudržnosti společenství.

E7A vedení VVN 110 kV – TR Česká Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na sociální
Lípa Dubice - TR Nový Bor
E38A vedení VVN 110 kV, úsek
smyčky ze stáv. vedení do TR Nové
Pavlovice
E39C vedení VVN 110 kV, úsek
odbočení ze stáv. vedení - TR LiberecDoubí
VTL1A VTL plynovod – Jablonec nad
Nisou – Smržovka, posílení, přeložky

soudržnost společenství obyvatel se oproti ZÚR nemění.
Zvýšení kapacity přenosové soustavy má potenciál mírného
zlepšení sociální soudržnosti společenství.

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Vliv na sociální
soudržnost společenství se nemění.

Jedná se o rekonstrukci plynovodu.

nemění se

nemění se

+1

nemění se

+1

nemění se

+1

VTL3 VTL plynovod – Zásada – Jedná se o nový úsek plynovodu (náhradní trasu pro případ
Smržovka, nový úsek

oprav atd. plynovodů v okrese Jablonec n.N.)
+1
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KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

ÚSES
Vymezení skladebných prvků ÚSES

Nemá významný potenciál pro ovlivnění sociální soudržnosti
společenství.

0

Ostatní
Umisťování
elektráren

vysokých

větrných

S ohledem na kritéria a podmínky pro umísťování VVE není
podstatný

potenciál

k ovlivnění

sociální

soudržnosti

0

společenství.
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PILÍŘ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hodnocené indikátory:
1. Lesnatost
2. Plochy ochrany
3. Koeficient ekologické stability (KES)
4. Znečištění imisemi
5. Zastavěné území
6. Negativně ovlivněné území
Velká část území LK je v pilíři životního prostředí hodnocena pozitivně. Důvodem je vysoká
lesnatost, vysoké hodnocení KES a poměrně nízké znečištění imisemi na většině území kraje.
Na území LK vykazují nejlepší podmínky pro ŽP ORP TAN, FRÝ, JIL a NB.
Horší podmínky vykazuje 5 hlavních oblastí:
- ORP SEM a J ORP JIL mají oproti ostatním ORP málo ploch ochrany přírody a krajiny, znečištění
emisemi (J obou ORP) a nízkou lesnatost.
- Turnov a obce v jeho okolí mají nižší lesnatost, nízký KES a jsou zatíženy imisemi.
- Okolí Stráže p. R. má nízký KES, malé zalesnění území a vysoký podíl negativně ovlivněného
území v souvislosti s bývalou těžbou uranu.
- Pás Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald vykazuje nízký podíl ploch ochrany přírody a krajiny,
vyšší znečištění emisemi v porovnání s ostatními částmi kraje.
- Největší podíl zastavěného území má pás Frýdlant – Chrastava – Liberec – Jablonec n. N. –
Železný Brod – Semily a pás Kamenický Šenov – Nový Bor – Česká Lípa.
(převzato z ÚAP 2017)

VLIV NÁVRHŮ AZÚR NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZMĚNA

KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA
D05B/1

silnice

I/9,

úsek

(I/13) Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, změna vlivu na

Manušice – Česká Lípa Dubice

ŽP na úrovni ZÚR není prokazatelná.

D05B/2 silnice I/9, úsek Sosnová – Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, změna vlivu na
Zahrádky – Jestřebí (I/38)

ŽP na úrovni ZÚR je pozitivní (na přírodní prostředí)

D08B silnice I/13 úsek Liberec (Krásná Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR, změna vlivu na
Studánka) - Mníšek – Dětřichov

ŽP na úrovni ZÚR není prakticky prokazatelná.

nemění se

+1

nemění se

Oproti platným ZÚR se mění trasa pouze severovýchodní
části (cca poloviny), a to od křížení řeky Smědé. Západní
D09D silnice I/13, obchvat Frýdlant

část přes Větrov se nemění. Oproti stávající ZÚR dojde
k většímu zásahu do volné krajiny a zvýší se vliv na ÚSES,

-1 až +1

naopak z hlediska hluku u chráněných objektů je změna
pozitivní a nižší je i vliv na krajinnou scénu.
D09R

územní

rezerva

Frýdlantu (variantní řešení)

pro obchvat

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

životního prostředí (variantní trasa k platnému koridoru).
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KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

Dílčí úprava koridoru oproti stávající ZÚR. Oproti stávající
ZÚR dojde k většímu zásahu do volné krajiny a zvýší se
negativní vliv dálkový migrační koridor č.884 a migračně
D11C silnice I/14, úsek Liberec –
významné území. Západní část obchvatu Jablonce zajistí
Jablonec nad Nisou
odvedení dopravy z centra, což se projeví pozitivně na

-1 až +1

hlukové situaci v centru města. Lze očekávat dílčí zlepšení
kvality ovzduší a mírný pozitivní vliv na veřejné zdraví.
Oproti řešení ZÚR LK je navržený koridor výrazně delší a
odklání se již v lesním úseku jižně sídla Obora západním
D14A silnice I/38, obchvat Doksy - směrem, pokračuje mimoúrovňově přes železniční trať a
Obora

volným terénem prochází západně od zastavěného území

-1 až +1

města Doksy. Zvyšuje se zábor kvalitního ZPF, naopak se
snižují dopady na zastavěné území.
Jedná se o vymezení původní územní rezervy jako nového
D15C silnice I/16, přeložka Horka u
Staré Paky

koridoru, přičemž platný koridor se ruší. Přeložka vyvádí
silniční dopravu ze zastavěného území. Pozitivním vlivem je

nemění se

snížení vlivů dopravy na veřejné zdraví. Oproti platnému
koridoru v ZÚR se vliv podstatně nemění.
Jedná se o nový koridor, začíná v Liberci na MÚK Doubí,
prochází průmyslovou zónou Liberec – jih, je vymezen na
zbytcích orné půdy a travnatých ploch, z části bude využita
již hotová silniční infrastruktura (ulice Heyrovského). Od
křižovatky s ulicí Puškinovou je směrem na sever navržen

D16A silnice II. třídy, úsek Liberec - koridor v nové trase po lučních prolukách mezi převážně
Osečná

obytnou zástavbou.

Následně

se

koridor

napojuje

do

-1

stávající Ještědské a směrem do Osečné vede v trase
stávajících silnice III. třídy, kde počítá na několika místech
s minimálními úpravami směrovým poměrů. Předpokládá se
zábor ZPF a místy mírné negativní ovlivnění hlukové situace
u chráněných objektů.
Mírný negativní vliv lze očekávat na přírodní prostředí,
D18E silnice II/283, úsek Žernov – pozitivní vliv v důsledku odvedení dopravy ze zastavěných
Zelený háj

částí sídel na hluk, znečištění ovzduší z dopravy a veřejné

+1 až -1

zdraví.
Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
D18R územní rezerva pro silnici II/283, budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění
úsek Volavec – Zelený háj

životního prostředí (variantní trasa k části navrhovaného

-

koridoru D18E).
Upravený koridor je posunut severním směrem o 500 – 1000
m. Nepředpokládají se významné změny ve vlivu na ZPF a
D23A silnice II/278, obchvat Český
Dub

přírodní prostředí. Nový koridor oproti stávajícímu odklání
dopravu zcela mimo obytnou zástavbu. Lze předpokládat

+1

pozitivní vliv na veřejné zdraví.
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HODNOCENÍ

Upravený koridor v návaznosti na trasu silnice I/13 je
D24A silnice II/291, úsek Kunratice – navrhováno propojení ulic Žitavská a Liberecká a vedení
Frýdlant

silnice II/291 v trase rekategorizovaného úseku silnice I/13.

0

Nemá významný vliv na ŽP, pozitivní či negativní.
D49A územní rezerva pro silnici I/10,
úsek Kořenov - Harrachov
D52E silnice
obchvat Mimoň

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

jihozápadní Drobné

II/268,

-

životního prostředí.
úpravy

směrového

řešení

koridoru

nemění

koridoru

nemění

relevantně vliv na životní prostředí

D52F silnice II/268, spojka Ralsko Drobné úpravy směrového řešení
Hradčany
relevantně vliv na životní prostředí

nemění se
nemění se

Obchvat vyžaduje zábor ZPF a nepředstavuje významný vliv
na přírodní prostředí. Doplněný koridor odvádí dopravu
D61 silnice II/284, II/286, obchvat mimo obytnou zástavbu. Lze předpokládat pozitivní vliv na
Lomnice nad Popelkou - Stružinec

veřejné zdraví. Místně může dojít ke zhoršení hlukové

-1 až +1

situace. Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů
jsou dobré.
Obchvat vyžaduje zábor ZPF a PUPFL a představuje dílčí
vliv na přírodní prostředí (fragmentace lesa, migrační
překážka). Doplněný koridor odvádí dopravu mimo obytnou
D62A silnice II/278, obchvat Osečná

zástavbu. Lze předpokládat pozitivní vliv na veřejné zdraví.

-1 až +1

V jednom místě může dojít ke zhoršení hlukové situace.
Předpoklady pro zajištění splnění hlukových limitů jsou
dobré.
Obchvat vyžaduje zábor ZPF a PUPFL a představuje dílčí
vliv na přírodní prostředí (zásah do přírodních biotopů).
D64 silnice II/293, obchvat Martinice v Doplněný koridor odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu.
Krkonoších

Lze předpokládat pozitivní vliv na veřejné zdraví. V jednom

-1 až +1

místě může dojít ke zhoršení hlukové situace. Předpoklady
pro zajištění splnění hlukových limitů jsou dobré.
Cílem je vytvořit prostor pro projektová řešení, umístění
MÚK a napojení na stávající komunikace a plánované

D74A silnice I/38, přeložka Jestřebí

přeložky. Stávající vliv na ŽP se významně nemění.

nemění se

Potenciální vliv je vyhodnocen na soustavu NATURA 2000.
S5_D01C kapacitní silnice S5, úsek Lze předpokládat mírný negativní vliv zejména na přírodní
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod prostředí a pozitivní vliv na hlukovou situaci, na kvalitu
Troskami – hranice LK/KHK
S5_D01R

územní

rezerva

-1 až +1

ovzduší a veřejné zdraví v některých sídlech.
pro Územní rezerva představuje ochranu území pro případné

kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál k ovlivnění
Turnov - Rovensko p.T. - hranice životního prostředí (variantní trasa k navrhovanému koridoru
LK/KHK (prověření variantního řešení S5_D01C).

-

– jihozápadní obchvat Rovenska p.T.)
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KOMENTÁŘ

S11_D03/1 silnice I/13, úsek Svor Nový Bor – Manušice (silnice I/9) –
hranice LK/ÚK

HODNOCENÍ

Dílčí zúžení silničního koridoru mimo plochu RBC může
omezit prostorové možnosti potřebné k minimalizaci vlivu
přeložky na Černý rybník, biotopy Vrbového potoka a jeho

-1 až +1

nivy.

S11_D03/2 silnice I/13, úsek Kunratice Drobné vyrovnání zejména směrových poměrů na silnici I/13
u Cvikova – Jablonné v Podještědí

může mít minimální vliv na životní prostředí.

S11_D03/3 silnice I/13, úsek Rynoltice Obchvat Lvové může mít dílčí negativní vliv zejména na
přírodní poměry a pozitivní vliv na hlukovou situaci, snížení
– Jablonné v Podještědí (Lvová)
emisí z dopravy v centrální části obce a veřejné zdraví.

0

-1 až +1

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
D29A úsek Turnov – Rovensko p.T.,
modernizace
s novostavbami

jednokolejné
dílčích

trati
úseků,

elektrizace
D33/2-5

Rynoltice

optimalizace

–

Drobné prodloužení koridoru na hranici kraje za účelem
modernizace a elektrizace nemá na úrovni ZÚR podstatný

0 až -1

vliv na životní prostředí.

Mimoň,

jednokolejné

trati, Koridor se oproti úpravě v platných ZÚR nemění.

nemění se

elektrizace
D33/6 Mimoň – Zákupy, modernizace, Optimalizace trati a místní přeložky úseků mohou mít mírný
přeložky jednokolejné trati, elektrizace
D33C územní rezerva pro úsek Bílý
Kostel nad Nisou - Rynoltice

negativní vliv na životní prostředí.

-1

Územní rezerva představuje ochranu území pro případné
budoucí využití území, aktuálně nemá potenciál ovlivnění

-

životního prostředí.
Optimalizace vymezených úseků, koridor se několikrát
dostává do kontaktu se skladebnými prvky ÚSES a EVL
Horní Kamenice. Míra vlivu bude závislá na rozsahu a

D63 úseky na území LK, optimalizace charakteru úprav, řešení bude třeba přizpůsobit místním
jednokolejné trati

podmínkám. Dopady hluku z dopravy je třeba řešit na

-1

základě vyhodnocení hlukové situace, v okolí řešeného
koridoru se hlukově chráněné prostory staveb vyskytují
zcela ojediněle.
ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov,
optimalizace

jednokolejné

trati,

elektrizace
ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín,
optimalizace,
zdvojkolejnění

elektrizace,

Minimální úpravy, ke změně vlivu na životní prostředí
nedojde.

Minimální úpravy, ke změně vlivu na životní prostředí
nedojde.

nemění se

nemění se

ŽD8_D26D úsek hranice LK – Liberec, K úpravě trasy dochází pouze na jihozápadním okraji
modernizace, nové úseky, elektrizace, koridoru. Ke změně vlivu na ŽP v podstatě nedojde. Na
zdvojkolejnění

projektové úrovni bude třeba řešit hluk na kontaktu koridoru
s obytnou zástavbou.
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KOMENTÁŘ

HODNOCENÍ

ENERGIE
E12C vedení VVN 110 kV, úsek TR
Liberec východ - TR Liberec Nové
Pavlovice

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Změna oproti
stávajícím ZÚR není z hlediska ŽP významná.

nemění se

Jedná se o upřesnění plochy. Změna oproti stávajícím ZÚR
E23A Transformovna - Liberec Doubí

E25_E8E vedení VVN 110 kV – TR
Nový Bor – hranice LK (TR Varnsdorf)

není z hlediska ŽP významná.

nemění se

Změna územní rezervy na návrh bude znamenat některé
negativní vlivy na životní prostředí, které se na úrovni ZÚR
hodnotí jako mírné negativní, viz část A.

E7A vedení VVN 110 kV – TR Česká Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Změna oproti
Lípa Dubice – TR Nový Bor

-1

stávajícím ZÚR není z hlediska ŽP významná.

nemění se

E38A vedení VVN 110 kV, úsek Rekonstrukce dvojvedení na čtyřnásobné vedení s mírným
smyčky ze stáv. vedení do TR Nové odkloněním trasy. Nepředpokládá se významný vliv na ŽP
Pavlovice

0

s výjimkou přechodných vlivů při výstavbě.

E39C vedení VVN 110 kV, úsek
odbočení ze stáv. vedení - TR Liberec
Doubí

Jedná se o upřesnění trasy koridoru. Změna oproti
stávajícím ZÚR není z hlediska ŽP významná.

nemění se

Vlivy na ŽP nelze vyloučit mírné negativní ve fázi výstavby
VTL1A VTL plynovod – Jablonec nad
Nisou – Smržovka, posílení, přeložky

plynovodu (lokální disturbance, křížení se skladebnými prvky
ÚSES atd., průchod okrajem CHKO Jizerské hory). V rámci

-1 až 0

lesa bude ponecháno bezlesí v pásu o šířce 2m na obě
strany od osy plynovodu.
Vlivy na ŽP nelze vyloučit mírné negativní ve fázi výstavby

VTL3 VTL plynovod – Zásada – plynovodu (lokální disturbance, zásah do lesního porostu
Smržovka, nový úsek

atd.). V rámci lesa bude ponecháno bezlesí v pásu o šířce

-1 až 0

2m na obě strany od osy plynovodu.
ÚSES
Vymezení skladebných prvků ÚSES

Vymezení ÚSES má pozitivní potenciál z hlediska ochrany
životního prostředí.

+1

Ostatní
Jedná o „čistou“ výrobu energie bez produkce znečištění do
ovzduší vod apod. která má ve srovnání s výrobou
využívající neobnovitelné zdroje minimální vlivy na současné
globální environmentální problémy.
Umisťování

vysokých

elektráren (VVE)

větrných Z lokálního nebo regionálního hlediska může VVE ovlivňovat
krajinný ráz, faunu, popř. být zdrojem hluku v chráněných

+1až -1

prostorech staveb. V AZÚR je umístění VVE regulováno tak,
aby zájmy ochrany životního prostředí byly zajištěny.
VVE jsou dočasné stavby s malým záborem území, jejichž
vliv po demontáži je prakticky nulový.
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Vyhodnocením vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a jejich soulad, se dospělo
k závěru, že žádná z navrhovaných změn, která má územní průmět, nemá potenciál silného
negativního vlivu na pilíře udržitelného rozvoje. Potenciál mírného negativního vlivu byl
u některých změn identifikován v rámci pilíře životního prostředí (vycházelo se ze závěrů části A
VURÚ). Jedná se o potenciální vlivy vyplývající z malé podrobnosti na úrovni ZÚR a z nejistot
konkrétních postupů při realizacích změn. Je reálné v dalších fázích přípravy záměrů hledat
akceptovatelná řešení z hlediska vlivu na životní prostředí. Pokud jde o pilíř hospodářského
rozvoje a pilíř pro sociální soudržnost společnosti, nebyly negativní vlivy navrhovaných změn
s územním průmětem identifikovány.

SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
ÚZEMÍ
Nevyváženost územních podmínek udržitelného rozvoje území identifikovaná v ÚAP
Pro vyhodnocení disparitních oblastí byly použity přiřazené souhrnné bodové hodnoty pro
jednotlivé pilíře. Nerovnováha územních podmínek byla brána jako maximální rozdíl v bodovém
ohodnocení obcí v jednotlivých pilířích URÚ. Vždy byl od nejsilnějšího pilíře URÚ (ŽP, HP nebo
SP) odečten ten, který byl pro danou obec vyhodnocen jako nejslabší. Všechny výsledky pak byly
kvantilovou metodou rozloženy do 8 kategorií. Jako disparitní byly tedy vyhodnoceny ty obce, které
mají alespoň jeden pilíř výrazně odlišný od ostatních a jsou tedy nevyvážené. Do disparitních
oblastí byly započítány obce s rozdílem 34 a více procentních bodů mezi nejlepším a nejhorším
pilířem.
V rámci vyhodnocení URÚ v aktualizaci ÚAP pro Liberecký kraj (2017) byly definovány 4 oblasti
s podprůměrnými územními podmínkami pro vyhodnocení URÚ, 6 oblastí s převahou územních
podmínek zejména pro ŽP a 2 oblasti s převahou územních podmínek zejména pro HP a SP, viz
níže prezentovaný obrázek z ÚAP (2017).
Podprůměrné oblasti mají horší hodnocení ve všech pilířích, nebo alespoň výrazně podprůměrné
hodnocení ve dvou pilířích. Jedná se tedy o oblasti, které jsou podle ÚAP celkově velmi slabé.
Do oblastí s převahou územních podmínek pro hospodářský rozvoj a sociální soudržnost se
zařazuje DO1 Turnovsko a DO2 Česká Lípa. K oblastem s převahou územních podmínek
pro životní prostředí patří DO3 Frýdlantsko, D04 Jizerské hory, DO5 Krkonoše, DO6 Lužické hory,
DO7 Jihozápadní Českolipsko, DO8 Ralsko.
Turnovsko může těžit z blízkosti Českého ráje, který má velmi vhodné podmínky pro rekreaci,
Českolipsko může těžit z blízkosti Ralska a Kokořínska – Máchova kraje. Stejně to funguje i
naopak. V HP a SP slabé oblasti jako DO8 Ralsko, DO6 Lužické hory a DO5 Český ráj mají
zvýšenou vyjížďku z obcí do zaměstnání. Funkci HP a částečně i SP tedy přebírají spíše sousední
obce.
Některé obce spadají jak do disparitních oblastí, tak do oblastí s podprůměrnými podmínkami.
Jedná se například o překryv DO3 Frýdlantsko a DO4 Jizerské hory s PO2 Frýdlantsko, jedná se
o obce Horní Řasnice, Jindřichovice p. S. a Nové Město p. S. Překryvy jsou zobrazeny na obrázku.
Důvodem překryvu některých oblastí je to, že ve dvou pilířích je oblast velmi slabá a v jednom
vyniká. Dva velmi slabé pilíře sníží hodnocení natolik, že oblast spadne do podprůměrné oblasti.
Zároveň je však jeden silnější pilíř natolik silný, že rozdíl mezi nejsilnějším a nejslabším pilířem
zařadí obec do disparitních oblastí.
(převzato z ÚAP, 2017)
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Obr.: Oblasti s podprůměrnými podmínkami a disparitní oblasti, Zdroj: GIS ÚP LK, ÚAP LK, 2017

Z předchozího vyhodnocení vlivů jednotlivých změn s územním průmětem navrhovaných v rámci
AZÚR na pilíře udržitelného rozvoje vyplývá převážný pozitivní vliv AZÚR na pilíř hospodářský
a pilíř pro sociální soudržnost společenství obyvatel území. Změny AZÚR ovlivňují tyto pilíře
obdobně, a to zejména vzhledem k charakteru navrhovaných změn (převažují navrhovaná
zlepšení dopravní a technické infrastruktury). Pokud jde o pilíř životního prostředí, rozvojové
návrhy mají potenciální vlivy, které lze na úrovni ZÚR obtížně vyloučit. Potenciální vlivy lze na této
úrovni identifikovat (např. kontakt koridorů se skladebnými prvky ÚSES, dotčení ZPF, PUPFL
apod.), jejich skutečný rozsah je však závislý na mnoha okolnostech, zejména na dalším
upřesnění koridorů, stavebně technickém provedení, aplikovaných opatřeních k ochraně životního
prostředí atd. Potenciální silně negativní vlivy na životní prostředí nebyly identifikovány. Potenciální
pozitivní vlivy navrhovaných změn na životní prostředí vyplývají většinou z odklonu dopravy
ze zastavěného území a projeví se tak na veřejném zdraví dotčeného obyvatelstva.
Z pohledu souladu tří pilířů udržitelného rozvoje lze konstatovat, že rozvoj hospodářského
a sociálního pilíře lze v případě AZÚR uskutečnit při zachování hodnot environmentálního pilíře
(za předpokladu zohlednění závěrů hodnocení v části A VURÚ). Hodnoty ŽP, často chráněné
legislativou, do jisté míry určují a budou i nadále určovat rozvoj ostatních dvou pilířů.
Po zobrazení bodového součtu všech tří pilířů URÚ na obrázku níže je vidět, že podmínky v LK
jsou velmi dobré. Z celkových 215 obcí v LK je 7 obcí s výbornými hodnotami, 38 obcí s velmi
dobrými hodnotami, 57 obcí s dobrými hodnotami, 85 obcí s průměrnými hodnotami, jen 23 obcí s
horším průměrem hodnot a pouze 5 obcí, jejichž hodnoty jsou špatné. Obce s nejvyšší dosaženou
celkovou hodnotou bodů jsou Harrachov a Mníšek (21 bodů). Nejhorší celkové bodové ohodnocení
má obec Příkrý (-13 bodů).
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Obr. Vyhodnocení pilířů za sečtené indikátory A1 až C6, Zdroj GIS ÚP LK

Pokud jde o výše citovanou nevyváženost územních podmínek udržitelného rozvoje území
identifikovanou v ÚAP, jde o stav v území, který vyplývá z místních podmínek a ke kterému se
dospělo dlouhodobým vývojem a který vývojem a změnami stále prochází. AZÚR vývoj v území
zohledňuje a reaguje na aktuální požadavky v území. AZÚR navazuje na platné ZÚR a vychází ze
zadání schváleného v rámci Zprávy o uplatňování ZÚR LK, kde byla požadována aktualizace
nikoliv nové ZÚR. Z toho vyplývá i limitovaný potenciál AZÚR k řešení případných nevyvážeností
v území. Přesto některé změny navrhované v AZÚR mají potenciál posílení oblastí označených
v ÚAP za slabé (zejm. v oblasti dopravní dostupnosti), viz výše uvedené podrobné vyhodnocení
vlivů jednotlivých změn na pilíře udržitelného rozvoje a AZÚR přispívá k vyváženosti územních
podmínek udržitelného rozvoje rovněž v rámci stanovených rozvojových oblastí a os, resp. v rámci
specifických oblastí, viz rovněž výše citované podrobné hodnocení. ZÚR, resp. AZÚR s ohledem
na územní předpoklady a požadavky územního rozvoje přispívají k vyváženosti územních
podmínek udržitelného rozvoje území.
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Závěrečná doporučení

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
AZÚR je zpracována v souladu s požadavky na hospodářský rozvoj a sociální soudržnost
společenství, jak jsou stanoveny na úrovni ÚAP Libereckého kraje. K zajištění ochrany hodnot
environmentálního pilíře je nutné zohlednit závěry vyhodnocení v části A VURÚ.
Z vyhodnocení vyplývá, že AZÚR dále rozvíjí a zpřesňuje stávající ZÚR LK a rovněž přispívá
k eliminaci problémů či závad identifikovaných v ÚAP z aktualizace 2017.
Pokud jde o naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje obsažených
v Politice územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1, vyhodnocení dospělo k závěru, že AZÚR
LK č.1 přispívá k jejich naplnění. AZÚR formuluje krajské priority územního plánování v souladu
s prioritami PÚR ČR a cíli územního plánování, respektuje vstupní potřeby a požadavky rozvoje
území. Celostátní priority územního plánování jsou v AZÚR dále rozvíjeny v návaznosti na potřeby
Libereckého kraje, a to formou podrobnějšího stanovení krajských priorit územního plánování
a v relevantních případech aktualizací kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území
a aktualizací úkolů pro územní plánování.
V případě vyhodnocení vlivů AZÚR na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a jejich soulad,
se dospělo k závěru, že žádná z navrhovaných změn, která má územní průmět, nemá potenciál
silného negativního vlivu na pilíře udržitelného rozvoje (a to ani jednotlivě). Potenciál mírného
negativního vlivu byl u některých změn identifikován v rámci pilíře životního prostředí (vycházelo
se ze závěrů části A VURÚ). Jedná se o potenciální vlivy vyplývající z malé podrobnosti na úrovni
ZÚR a z nejistot konkrétních postupů při realizacích změn. Hodnocení je tedy vždy „na straně
bezpečnosti“. Pokud jde o pilíř hospodářského rozvoje a pilíř pro sociální soudržnost společnosti,
nebyly negativní vlivy navrhovaných změn s územním průmětem identifikovány. Vyhodnocení
rovněž konstatuje soulad tří pilířů udržitelného rozvoje.
AZÚR vytváří předpoklady pro kontinuální a vyvážený rozvoj území, tj. posilování
hospodářské základny a společenské soudržnosti, a při respektování závěrů z části A
rovněž za přijatelných vlivů na životní prostředí. Doporučuje se k projednání a vydání.
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Seznam zkratek

SEZNAM ZKRATEK
Zkratka

Význam zkratky

AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

AZÚR, popř. AZÚR č. 1 LK

Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Libereckého kraje

BPEJ

bonitované půdně ekologické jednotky

CR

cestovní ruch

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČL

Česká Lípa

ČR

Česká republika

DI

dopravní infrastruktura

DO(X)

disparitní oblast

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact Assessment)

EU

Evropská Unie

EVL

evropsky významné lokality (soustavy Natura 2000)

FRÝ

Frýdlant

GIS

geografické informační systémy

HP

hospodářský pilíř

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

JBC

Jablonec nad Nisou

JIL

Jilemnice

KC

krajinný celek

KES

koeficient ekologické stability

KHK

Královéhradecký kraj

KPZ

krajinná památková zóna

KR

krajinný ráz

KRNAP

Krkonošský národní park

KÚ

krajský úřad

LBK

lokální biokoridor

LK

Liberecký kraj

MMK

multimodální koridory

MPZ

městská památková zóna

MŠ

mateřská škola

MTK

multifunkční turistický koridor

MÚK

mimoúrovňová křižovatka

MZCHÚ

maloplošně zvláště chráněná území

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NB

Nový Bor

NDOP

Nálezová databáze ochrany přírody

NPR

národní přírodní rezervace

NPSE

Národní program snižování emisí

NKP

národní kulturní památka

NV

nařízení vlády

OB

rozvojová oblast republikového významu

OS

rozvojová osa republikového významu

ORP

obec s rozšířenou působností

OZE

obnovitelné zdroje energie

P

priorita
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Seznam zkratek
Zkratka

Význam zkratky

PO

ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000)

PO(X)

podprůměrná oblast

PP

přírodní památka

PPO

protipovodňové opatření

PřP

přírodní park

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky (pokud nebude řečeno jinak, jedná se o

PZKO

Program zlepšování kvality ovzduší

RBC

regionální biocentrum

RD

rodinné domy

ROB

rozvojová oblast nadmístního významu

platnou Politiku územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1)

ROS

rozvojová osa nadmístního významu

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SEA

hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (z anglického Strategic Environmental
Assessment)

SEZ

staré ekologické zátěže

SK

Středočeský kraj

SOB

specifická oblast

SP

sociální pilíř

SWOT analýza

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

TAN

Tanvald

TI

technická infrastruktura

TR

transformovna

TUL

Technická univerzita v Liberci

TUR

Turnov

(V)URÚ

(vyhodnocení vlivů) na udržitelný rozvoj území

ÚAN

území s archeologickými nálezy

ÚAP

územně analytické podklady

ÚK

Ústecký kraj

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPV

území potenciálně vhodná

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚSN

území spíše nevhodná

ÚV

úpravna vody

VD

vodní dílo

VKP

významný krajinný prvek

VLC

veřejné logistické centrum

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPR

vesnická památková rezervace

VPS

veřejně prospěšné stavby

VPZ

vesnická památková zóna

VRT

vysokorychlostní trať

VTL

vysokotlaký plynovod

VÚTS

Výzkumný ústav textilních strojů

VVE

vysoké větrné elektrárny

VVN

velmi vysoké napětí
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Seznam zkratek
Zkratka

Význam zkratky

VVP

vojenský výcvikový prostor

Z

zásada

ZCHÚ

zvláště chráněná území

ZÚR

Zásady územního rozvoje, popř. zásady územního rozvoje Libereckého kraje

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽB

Železný Brod

ŽP

životní prostředí

Vysvětlivky: (X) označuje číslo
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