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Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ je jedním ze základních rozvojových 

dokumentů Statutárního města Liberec, který analyzuje současný stav a očekávaný vývoj území 

města, stanovuje vizi a definuje základní strategické a specifické cíle pro rozvoj území v příštích 

deseti letech. Dokument tvoří Analytická část, Návrhová část a Implementační část.  
 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ bude hlavním strategickým dokumentem 

města Liberec a vytyčí zásadní směry rozvoje území na období 2021 – 2030 tak, aby bylo město 

připraveno reagovat na další ekonomický, demografický a politický vývoj.  

 

Základní struktura koncepce 
 

Analytická část  
 

Hodnotí současný stav a vývoj města a je strukturována do jednotlivých tematických skupin:  

Obyvatelstvo 

Bydlení 

Ekonomické prostředí 

Technická infrastruktura a majetek 

Doprava 

Vzdělání 

Sociální oblast a zdravotnictví 

Cestovní ruch, kultura a sport 

Životní prostředí 

Bezpečnost a krizové řízení 

Veřejná správa 

Občanská společnost 

Hospodaření města 
 

Analýza vybraných rozvojových oblastí města Liberec byla zpracována s cílem shromáždit  

a propojit dostupné podklady a dokumenty o městě. Hlavní zjištění analytické části jsou 

strukturovány do formy SWOT analýzy, která je stěžejním východiskem pro návrhovou část. 

 

Návrhová část 
 

Druhá fáze spočívala v sestavení návrhové části, kdy je vize naplňována prostřednictvím 

strategických a specifických cílů a opatření, která budou naplňována aktivitami. 
 

Strategický cíl 1 – Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 
 

Specifický cíl 1.1 – Usilujeme o zvýšení praktické uplatnitelnosti absolventů škol a nárůst osob s 

vyšší kvalifikací na území kraje – podporujeme rozvoj kvality vzdělávání a jsme připraveni 

reagovat na nové společenské výzvy. Podporujeme rozvoj osobnosti žáků a studentů a zvyšujeme 

jejich připravenost na společenské a technologické změny. Podporujeme udržení stability sítě škol 

na území města. 
 

Opatření: 

1.1.1 Zlepšení stavebně-technického stavu budov škol zřizovaných městem. 

1.1.2 Podpora spolupráce s TUL a dalšími klíčovými subjekty na území města. 

1.1.3 Podpora systému vzdělávání reflektující dynamiku doby a aplikaci inovativních 

forem a přístupů ve vzdělávání. 

1.1.4 Zklidnění dopravy u škol. 

1.1.5 Zlepšení podmínek pro práci pedagogických pracovníků. 

1.1.6 Větší provázanost mezi jednotlivými stupni školství. 
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1.1.7 Posilování preventivních aktivit ve školách (šikana atp.). 

1.1.8 Vytváření a udržování kvalitních podmínek pro integraci všech dětí a žáků do MŠ 

a ZŠ. 

1.1.9 Podpora přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí. 

1.1.10 Rozšiřování sítě vysokorychlostního internetu ve školách. 

1.1.11 Podpora Zdravých škol/Škol podporujících zdraví na území města. 
 

Specifický cíl 1.2 – Usilujeme o nárůst počtu podnikatelských subjektů v segmentech s vyšší 

přidanou hodnotou, zaměstnávající osoby s vyšší kvalifikací. Podporujeme diverzifikaci 

soukromého sektoru a klademe důraz na podporu aplikovaného výzkumu. Podporujeme vědu  

a budování výzkumných týmů. 
 

Opatření: 

1.2.1 Další rozvoj Liberce jako centra podpory podnikání. 

1.2.2 Podpora podnikatelských aktivit s vyšší přidanou hodnotu. 

1.2.3 Zvýšení kooperace subjektů na území města. 

1.2.4 Koncepční využití území a nemovitého majetku města pro podporu podnikání. 

1.2.5 Větší diverzifikace ekonomiky města s cílem snížit závislost na automotive. 

1.2.6 Podpora tradičního podnikání, malých a středních podniků a rodinných firem. 

1.2.7 Podpora osob na trhu práce. 
 

Strategický cíl 2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 
 

Specifický cíl 2.1 – Optimalizujeme kapacity sociálních služeb, podporujeme vyváženost 

terénních, ambulantních a pobytových služeb, zvyšujeme jejich kvalitu, dostupnost a adresnost.  
 

Opatření: 

2.1.1 Podpora kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb.  

2.1.2 Podpora sociálního bydlení. 

2.1.3 Podpora zdravého stárnutí. 

2.1.4 Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. 

2.1.5 Posílení spolupráce klíčových aktérů v sociální oblasti. 

2.1.6 Aktivní řešení dluhové problematiky a šedé ekonomiky. 

2.1.7 Aktivní řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. 

2.1.8 Prevence zaměřená na mládež (sociálně-patologické jevy). 

2.1.9 Podpora resocializace osob. 

2.1.10 Vytváření podmínek k podpoře všech profesí zainteresovaných v sociálních 

službách. 

2.1.11 Podpora domácí péče, terénní a komunitní práce. 
 

Specifický cíl 2.2 – Posilujeme prevenci v oblasti zdraví, pečujeme o zdraví obyvatel a zvyšujeme 

dostupnost kvalitní zdravotní péče.   
 

Opatření: 

2.2.1 Posílení spolupráce klíčových aktérů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. 

2.2.2 Podpora kapacit vybraných oborů a organizací. 

2.2.3 Zlepšení zdravotního stavu obyvatel. 

2.2.4 Podpora duševního zdraví. 

2.2.5 Podpora služeb pro mládež na úrovni zařízení, vč. práce v terénu města. 

2.2.6 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro osoby v sociálním vyloučení. 
 

Specifický cíl 2.3 – Snižujeme kriminalitu, zvyšujeme pocit bezpečí a posilujeme aktivní prvky 

bezpečnosti na území města. 
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Opatření: 

2.3.1 Podpora kroků a opatření narovnávajících podstav policistů a strážníků. 

2.3.2 Podpora prevence kriminality. 

2.3.3 Rozvoj kamerového systému. 

2.3.4 Podpora krizového řízení. 

2.3.5 Vybavenost jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
 

Strategický cíl 3 – Udržitelný rozvoj města 
 

Specifický cíl 3.1 – Zvyšujeme dostupnost bydlení, podporujeme bydlení pro mladé  

a znevýhodněné na komerčním trhu s bydlením, preferujeme projekty trvale udržitelné 

architektury a navracíme bydlení do centra města. 
 

Opatření: 

3.1.1 Zavedení koncepčního přístupu v otázce bydlení. 

3.1.2 Podpora bydlení. 

3.1.3 Oživení centra města – navrácení sídelní funkce. 

3.1.4 Revitalizace brownfields. 
 

Specifický cíl 3.2 – Budujeme plnohodnotné město pro život. Zvyšujeme atraktivitu města  

pro bydlení, trávení volného času a práci. Podporujeme život ve veřejném prostoru, zvyšujeme 

jeho přidanou hodnotu a funkčnost pro veřejnost. Podporujeme vyšší koncentraci obyvatelstva 

v rámci zastavitelných ploch, usilujeme o zvyšování (architektonické) kvality staveb i hmotného 

prostředí.  
 

Opatření: 

3.2.1 Zatraktivnění veřejného prostoru. 

3.2.2. Zvýšení prostupnosti města. 

3.2.3 Ukotvení historické osy města. 

3.2.4 Posílení významu lokálních center v místních částech města. 
 

Specifický cíl 3.3 – Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek, udržujeme 

a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města z vnějšku 

a prostupnost zevnitř.  
 

Opatření: 

3.3.1 Dostupná, komfortní a udržitelná městská hromadná doprava. 

3.3.2 Efektivní usměrňování dopravní zátěže. 

3.3.3 Podpora cyklodopravy, cykloturistiky a pěší dopravy. 

3.3.4 Lepší napojení na páteřní železniční síť ČR. 

3.3.5 Řešení tranzitu automobilové dopravy přes území města. 

3.3.6 Doprava v klidu (dostupné, řízené parkování). 

3.3.7 Efektivní správa místní infrastruktury.  

3.3.8 Bezpečnost dopravy. 

3.3.9 Zvýšená pozornost mostům a propustkům. 

3.3.10 Podpora elektromobility a jiných alternativních pohonů. 

3.3.11 Osvěta v oblasti udržitelné městské mobility. 
 

Specifický cíl 3.4 – Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah 

a pokrytí města technickou infrastrukturou.   
 

Opatření: 

3.4.1 Efektivní rozvoj vodovodů a kanalizací.  

3.4.2 Efektivní rozvoj a správa veřejného osvětlení včetně světelného signalizačního 
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zařízení. 

3.4.3 Podpora rekonstrukce, optimalizace a zajištění efektivnosti soustavy CZT, budování 

CZT v oddělených lokalitách. 

3.4.4 Zateplování objektů v majetku Statutárního města Liberec, podpora energeticky 

úsporných řešení, aplikace energetického managementu budov při zachování zdravého 

vnitřního prostředí pro uživatele. 

3.4.5 Podpora externí správy a rozvoje sítí (plyn, elektřina, voda, telekomunikace). 

3.4.6 Podpora budování metropolitní sítě včetně implementace a rozvoje 5G sítí. 

3.4.7 Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie v rámci lokální energetiky města. 
 

Specifický cíl 3.5 – Chráníme a zvyšujeme kvalitu životního prostředí a podporujeme využití 

obnovitelných zdrojů energie.  
 

Opatření: 

3.5.1 Uplatňování koncepčního přístupu k problematice životního prostředí. 

3.5.2 Efektivní péče o městský majetek. 

3.5.3 Podpora přirozené retence vody v krajině. 

3.5.4 Podpora zvyšování ochrany území před povodněmi. 

3.5.5 Snižování hluku, prašnosti z dopravy. 

3.5.6 Zlepšení kvality vody ve městě. 

3.5.7 Zlepšování kvality ovzduší. 

3.5.8 Řešení ekologických zátěží, revitalizace brownfields. 

3.5.9 Optimalizace odpadového hospodářství. 

3.5.10 Podpora alternativních zdrojů energie včetně decentralizované výroby energie.  

3.5.11 Respektování chráněných území včetně soustavy NATURA 2000. 

3.5.12 Rozvoj a zkvalitňování ÚSES. 

3.5.13 Klimaticky odpovědné město Liberec. 
 

Specifický cíl 3.6 – Zvyšujeme kvalitu, rychlost a dostupnost služeb pro klienty veřejné správy. 

Zvyšujeme komfort pro zaměstnance, efektivně pečujeme o majetek města a podporujeme 

spolupráci s partnery města. Strategický rozvoj plánujeme v souladu s možnostmi financování 

rozvojových potřeb. 
 

Opatření: 

3.6.1 Rozvoj systému řízení kvality.  

3.6.2 Zavádění inovací a optimalizace procesů v rámci projektů města, zavádění chytrých 

řešení a principů Smart City. 

3.6.3 Aktivní správa majetku města, efektivní rozšiřování a užívání majetkového portfolia 

města. 

3.6.4 Podpora spolupráce mezi všemi subjekty ve veřejné správě. 

3.6.5 Podpora rozvoje IS a elektronizace veřejné správy. 

3.6.6 Posílení a větší efektivita při komunikaci s veřejností a její zapojení do plánování 

rozvoje města. 

3.6.7 Rozvoj spolupráce a partnerství, zvyšování prestiže města. 

3.6.8 Optimalizace prostor pro zaměstnance a úředníky Magistrátu města Liberec a jejich 

průběžná modernizace. 

3.6.9 Dostupné a efektivní prostory pro výkon veřejné správy. 

3.6.10 Prosazování přítomnosti nadregionálních institucí a organizací ve městě. 
 

Strategický cíl 4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch 
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Specifický cíl 4.1 – Podporujeme kulturnost obyvatel města – jejich kulturní a společenské vyžití, 

a podporujeme realizaci akcí komunitního, lokálního i nadregionálního významu. Zvyšujeme 

povědomí obyvatel o kultuře a kulturních akcích a aktivně je zapojujeme  

do plánování kultury ve městě.  
 

Opatření: 

4.1.1 Zavedení koncepčního řízení kultury a její podpory ze strany města. 

4.1.2 Podpora diverzity a spolufinancování kulturních akcí komunitního, lokálního 

i nadregionálního významu. 

4.1.3 Zkvalitnění podmínek pro kulturní aktivity. 

4.1.4 Rozvoj potenciálu stávajících atraktivit města a zvýšení propagace kulturního 

bohatství a tradice města a regionu. 

4.1.5 Liberec jako Evropské hlavní město kultury 2028. 

4.1.6 Efektivní využívání kulturního fondu a individuálních dotací. 

4.1.7 Prioritizace kultury v podmínkách města. 

4.1.8 Rozvoj potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro místní ekonomiku a značku 

města. 
 

Specifický cíl 4.2 – Podporujeme dostupnost sportovních aktivit pro všechny generace, 

podporujeme pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, včetně sportů okrajových. Sportoviště 

naplňují moderní standardy na světové úrovni. Město Liberec je vyhledávaným místem pro letní 

i zimní sporty.  
 

Opatření: 

4.2.1 Zavedení koncepčního řízení sportu. 

4.2.2 Zkvalitnění podmínek pro sport. 

4.2.3 Podpora sportovních akcí. 

4.2.4 Zlepšení přístupu obyvatel ke sportu a sportovním zařízením. 

4.2.5 Zefektivnění finanční podpory sportu a hledání dalších finančních zdrojů pro jeho 

rozvoj, spolufinancování pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. 

4.2.6 Větší využití sportovní tradice města a z toho plynoucí příležitosti. 

4.2.7 Optimalizace výtěžnosti sportovních areálů. 
 

Specifický cíl 4.3 – Podporujeme obyvatele v aktivním trávení volného času. V rámci města  

je k dispozici pestrá nabídka volnočasových aktivit. Podporujeme osvětu a spolupráci. 
 

Opatření: 

4.3.1 Podpora aktivního trávení volného času a zdravého životního stylu všech generací. 

4.3.2 Podpora volnočasových aktivit zejména pro děti, mládež a seniory jako prevence 

rizikových jevů. 
 

Specifický cíl 4.4 – Město a jeho okolí je lákavé pro turisty všech generací a sociálních skupin. 

Nabízíme kvalitní služby a dostatek atraktivit pro dlouhodobější pobyty. Spolupracujeme  

při propagaci města a jeho okolí a při nabídce služeb. 
 

Opatření: 

4.4.1 Zavedení koncepčního řízení cestovního ruchu – aktivní podpora turismu jako 

významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku. 

4.4.2 Zavedení řádného marketingu města. 

4.4.3 Modernizace a budování infrastruktury cestovního ruchu. 

4.4.4 Nastavení aktivní spolupráce s Libereckým krajem, podnikatelským sektorem 

a dalšími klíčovými aktéry.  

4.4.5 Využívání moderních technologií a nástrojů pro podporu cestovního ruchu.  
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4.4.6 Podpora aktivit v rámci Euroregionu Nisa. 

 

Implementační část 
 

Úkolem Implementační části bude zajistit mechanismy pro naplňování nově vzniklého 

dokumentu Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+. Implementační část obsahuje 

konkrétní východiska a rámec pro implementaci Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 

2021+ a představuje projekty a měřitelné ukazatele, kterých chce Statutární město Liberec 

realizací strategie dosáhnout s cílem zlepšit kvalitu města pro jeho uživatele.  

 

Průběh posuzování: 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

k posuzování předmětné koncepce dle § 22 zákona (dále také jen „příslušný úřad“), obdržel dne 

28. 7. 2021 dokument oznámení výše uvedené koncepce.  
 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 5. 8. 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce  

a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce Libereckého kraje. Informace byla 

rovněž zveřejněna v Informačním systému CENIA – SEA, kód koncepce LBK009K 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK009K) a zaslána dotčeným územním 

samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách, zároveň s žádostí o vyjádření. 

Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření.  
 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 9. 9. 2021 vydáním závěru zjišťovacího řízení  

č. j. KULK  55177/2021, ve kterém bylo konstatováno, že koncepce může mít významný 

negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je nezbytné provést její posouzení 

z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona. Závěr zjišťovacího řízení byl ve stejný den 

zveřejněn na úřední desce Libereckého kraje a v Informačním systému CENIA – SEA  

a rozeslán dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům. 
 

Návrh koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí  

a veřejné zdraví (dále také „vyhodnocení SEA“), byl předložen příslušnému úřadu dne  

5. 1. 2022. Po kontrole náležitostí byla dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným 

celkům dne 7. 1. 2022 rozeslána informace o návrhu koncepce, včetně vyhodnocení SEA, spolu 

s upozorněním na možnost vyjádřit se. Ve stejný den byl návrh koncepce, včetně vyhodnocení 

SEA, zveřejněn dle ustanovení § 16 zákona v Informačním systému CENIA – SEA a informace 

o něm byla zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření veřejnosti k oznámení 

koncepce v rámci zjišťovacího řízení, upustil příslušný úřad v souladu s § 10f odst. 2 zákona  

od konání veřejného projednání návrhu koncepce.  
 

Obdržená vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA byla předána příslušným úřadem 

předkladateli dne 11. 2. 2022. 
 

Vypořádání doručených vyjádření, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska 

SEA, včetně upraveného návrhu koncepce a vyhodnocení SEA, obdržel příslušný úřad  

od předkladatele koncepce dne 18. 2. 2022.  

 

Stručný popis posuzování: 
 

Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem, v rozsahu přílohy č. 9 zákona, která 

stanoví náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a 

dle požadavků na jeho obsah a rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK009K
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10d zákona. Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví, vytvořených na základě platných strategických dokumentů na regionální  

a národní úrovni, a to především porovnáváním možného vlivu cílů a opatření koncepce se 

stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí a dále s možnými vlivy na jednotlivé 

složky životního prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivů, spolupůsobení a časový horizont 

působení. 
 

Vyhodnocení Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ vychází z následujících zdrojů 

a metodických kroků: 

- Analýza stavu životního prostředí dotčeného území, včetně charakteristik hlavních trendů 

vývoje, 

- Analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na národní, krajské 

i místní úrovni, 

- Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního prostředí 

a veřejné zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně dokumentů 

doporučených ze strany orgánů veřejné správy), 

- Tabulkové a slovní hodnocení cílů koncepce a souvisejících aktivit ve vztahu k referenčním 

cílům ochrany životního prostředí včetně hodnocení rozsahu vlivů, jejich spolupůsobení 

a časového rozsahu s větší podrobností hodnocení u potenciálních negativních vlivů. 

- Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních 

vlivů a doporučení úprav koncepce na základě výše uvedených kroků, 

- Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví, 

- Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů, jako pomůcku pro výběr projektů. 
 

Hodnocení specifických cílů proběhlo prostřednictvím hodnocení opatření. To bylo provedeno 

v hodnotící tabulce porovnáním s vybranými referenčními cíli a následně slovně komentováno. 

Hodnocení opatření bylo provedeno porovnáním s referenčními cíli ochrany životního prostředí 

a v relevantních případech doplněno slovním komentářem. Při hodnocení opatření a specifických 

cílů byla použita stupnice zahrnující hodnoty od -2, -1, 0, +1 do +2. 
 

Rozlišovány tedy byly vlivy potenciálně pozitivní (+) a negativní (-) a jejich významnost byla 

kvantifikována číselně hodnotami 1 a 2. Hodnota „0“ indikovala žádné nebo zanedbatelné vlivy. 

Vlivy byly rovněž rozlišovány z hlediska rozsahu (bodový, lokální a regionální) a doby působení 

(krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé). 
 

V rámci hodnocení byly rovněž zvažovány kumulativní, sekundární a synergické vlivy. Jelikož 

jsou opatření a v nich zahrnuté aktivity uvedeny v koncepci bez konkrétních parametrů 

a charakteristik a zejména bez konkrétní lokalizace, nebylo možno tyto vlivy objektivně 

kvantifikovat. Nicméně na základě odborného odhadu lze důvodně předpokládat, že tyto vlivy 

budou nevýznamné. 
 

Hodnocení strategických cílů, vize a koncepce jako celku bylo provedeno slovně. 

 

Závěry posuzování: 
 

Na základě předloženého vyhodnocení SEA lze konstatovat, že: 

Koncepce jako celek nebude mít žádný významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

Koncepce jako celek bude mít řadu mírně až významně pozitivních vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví, které celkově převáží nad vlivy negativními. 
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Nebyly identifikovány žádné objektivně vyhodnotitelné (významné) kumulativní vlivy koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví s vlivy jiných koncepcí nebo záměrů. Nebyly identifikovány 

žádné objektivně vyhodnotitelné synergické vlivy koncepce. 

Z obdržených stanovisek orgánů ochrany přírody ve vztahu k možným významně negativním 

vlivům na soustavu Natura 2000 vyplývá, že lze vyloučit významný negativní vliv koncepce  

na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy 

Natura 2000. 

Přeshraniční vlivy koncepce nebyly identifikovány. 
 

Strategii rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ je možno schválit a implementovat. 
 

Závěr předloženého hodnocení vlivů na veřejné zdraví konstatuje, že předložená strategie jako 

celek je v souladu s principy ochrany veřejného zdraví a s požadavky a cíli ochrany zdraví 

obyvatel obsaženými v koncepčních dokumentech v oblasti veřejného zdraví na evropské 

(celosvětové), národní i krajské úrovni. Negativní vlivy strategie na veřejné zdraví budou mít 

převážně lokální charakter, jejich závažnost bude záviset na konkrétní aplikaci a je tudíž nutno je 

řešit na úrovni jednotlivých záměrů v příslušných správních řízeních, případně v procesech EIA. 

V předloženém hodnocení byl navržen soubor opatření pro minimalizaci negativních dopadů na 

lidské zdraví, a to jak na úrovni jednotlivých vytipovaných aktivit, tak i na úrovni celé strategie. 

Tato opatření byla převzata do podmínek tohoto stanoviska. 
 

Na základě návrhu koncepce, vyhodnocení SEA, hodnocení vlivu na veřejné zdraví a vyjádření 

dotčených správních úřadů  

 

v y d á v á 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), 

jako příslušný úřad podle § 22 písm. b) zákona  

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

 

k návrhu koncepce 

 

„Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ 
 

a stanoví podle ustanovení § 10g odst. 2 zákona následující požadavky, kterými budou 

zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce na životní prostředí  

a veřejné zdraví: 

 

1. Pořizovatel koncepce zajistí, aby při implementaci aktivit Strategie rozvoje Statutárního města 

Liberec 2021+ byla zohledněna doporučení k prevenci, případně zmírnění potenciálních 

negativních vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole 10 vyhodnocení SEA. V případě 

opatření, v jejichž rámci se budou realizovat aktivity či projekty s potenciálním negativním 

vlivem na životní prostředí, je třeba zajistit následující hlavní opatření ke snížení potenciálních 

negativních vlivů těchto aktivit/projektů:  

a. Zajistit odborný a odpovědný výběr projektů/ aktivit s ohledem na jejich vlivy na životní 

prostředí. Nepodporovat záměry s potenciálně významnými negativními vlivy na životní 

prostředí.  

b. V případě zemních, stavebních, rekonstrukčních, demoličních nebo sanačních prací 

minimalizovat negativní vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci a minimalizovat 

zábory půdy a produkci odpadů. 
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c. Při stavebních pracích dbát na ochranu před šířením invazních druhů.  

d. V případě nové výstavby minimalizovat její vliv na chráněná a cenná území, lokality 

s výskytem chráněných druhů živočichů, rostlin a na cenná přírodní stanoviště.  

e. Jakékoliv aktivity, u nichž nelze vyloučit negativní ovlivnění (i zprostředkované) zvláště 

chráněných území, konzultovat s orgány ochrany přírody. 

f. Pro zadržování vody v krajině preferovat přírodě blízká opatření a soustředit se  

na komplexní krajinářská řešení. 

g. Případné zásahy do kulturních památek a jejich ochranných pásem, či záměry, které by se 

přímo dotýkaly architektonického dědictví České republiky, archeologických nálezů apod., 

je nutno konzultovat a spolupracovat s orgány státní památkové péče (např.  

s Národním památkovým ústavem). 

h. Podporovat environmentální vědomí obyvatel jako součást zdravého životního stylu.  

i. V rámci monitorování koncepce sladit vlastní systém monitoringu a evaluace s požadavky 

na sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h 

zákona.  

2. Umisťování silničních komunikací, kapacitních parkovišť a významných zdrojů znečišťování 

ovzduší podmínit vypracováním rozptylové studie. 

3. Umisťování zdrojů hluku (silniční komunikace, železniční a tramvajové tratě, parkoviště 

a podobně) podmínit vypracováním akustické studie a souhlasem orgánu ochrany veřejného 

zdraví (řešit v příslušných správních řízeních, případně v procesech EIA). 

4. Zamezit kontaminaci zdrojů pitné vody a obecně pak podzemních a povrchových vod, zvláštní 

pozornost věnovat záměrům realizovaným v místech potenciálního výskytu starých 

ekologických zátěží (řešit v příslušných správních řízeních, případně v procesech EIA). 

5. V rámci jednotlivých záměrů požadovat v maximální možné míře zasakování dešťových vod 

namísto jejich odvodu do vodních toků (řešit v příslušných správních řízeních, případně 

v procesech EIA). 

6. Minimalizovat zábor zemědělské a lesní půdy, případně preferovat zábor půd nižší třídy 

ochrany. 

7. Zamezit kontaminaci půdy, zvláštní pozornost věnovat záměrům realizovaným v místech 

potenciálního výskytu starých ekologických zátěží (řešit v příslušných správních řízeních, 

případně v procesech EIA). 

8. Minimalizovat riziko vzniku dopravních nehod na nově realizovaných silničních 

komunikacích, železničních a tramvajových tratích, a to zejména nehod s účastí chodců 

a cyklistů (stavební oddělení, bezpečnostní prvky). 

9. Stavebně-technickými a organizačními opatřeními na komunikacích předcházet dopravním 

nehodám souvisejících s nárůstem intenzit automobilové dopravy. 

10. Zajistit provázanost aktivit na podporu nemotorové dopravy a aktivit na podporu dopravy 

veřejné tak, aby byl zajištěn bezkolizní přístup k objektům veřejné dopravy. 

11. Při realizaci aktivit na podporu sportovních činností, turistického ruchu apod. dbát též  

na prevenci vzniku úrazů. 

12. Zajistit plnění imisních a hlukových limitů na stávající komunikační síti při nárůstu intenzit 

automobilové dopravy, který je nutno očekávat v souvislosti s podporou ekonomického 

rozvoje (vznik nových služeb, vytváření nových pracovních míst, přeprava nákladu, zvýšení 

mobility obyvatel atd.). 

13. Kontrolovat dodržování přípustné hladiny hluku z provozu navrhovaných aktivit,  

vč. sportovních a kulturních akcí. 

14. Podporovat dostupné bydlení. 

 

Krajský úřad upozorňuje na další zákonná ustanovení, která je nutné legitimně zohlednit: 
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Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví dle ustanovení § 10h zákona.  
 

Sledovat vývoj kvality životního prostředí v dotčeném území na základě monitorovacích 

indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA a v kapitole 4.3 Hodnocení vlivů  

na veřejné zdraví.  
 

V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv implementace Strategie rozvoje Statutárního města 

Liberec 2021+ včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním souhrnné zprávy.  

V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou 

aktualizaci této koncepce a dodržovat další povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 
 

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 

obdržených vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení SEA 

a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění dle § 10g odst. 4 věty druhé zákona, 

resp. prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona a též jej zveřejní. 

 

 

Odůvodnění podmínek stanoviska: 

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě upraveného návrhu koncepce, jehož 

nedílnou součástí je vyhodnocení SEA a hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví, také 

vyjádření k němu podaná a vypořádání všech obdržených vyjádření. 

K návrhu koncepce byla doručena vyjádření od následujících subjektů: 

1) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (ze dne 1. 2. 2022), 
2) Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (ze dne 2. 2. 2022), 
3) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  

(ze dne 3. 2. 2022), 
4)  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví (ze dne 19. 1. 2022), 
5) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (ze dne  

18. 1. 2022), 
6) Krajský úřad Libereckého kraj, odbor silničního hospodářství (ze dne 26. 1. 2022), 
7) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení ovzduší 

a odpadů, oddělení vodního a lesního hospodářství (ze dne 31. 1. 2022). 

 

Stanovisko České inspekce životního prostředí, OI Liberec (č. j. ČIŽP/51/2022/258) 
 

Vyjádření z hlediska ochrany vod: 

Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP k předloženému návrhu koncepce podstatné připomínky. 

Pouze konstatuje, že hlavním rozvojovým problém je absence připojení na ČOV v některých 

částech města, což má negativní dopady nejenom na rozvoj těchto území, ale rovněž na případné 

znečišťování podzemní vody a vodních toků. Důležitá je dle názoru ČIŽP rekonstrukce stávajících 

a budování nových kanalizačních systémů a další zvýšení podílu obyvatel napojených na veřejnou 

kanalizaci. 
 

Vypořádání připomínky: 

Koncepce stanoví referenční cíl v oblasti ochrany vod „Chránit zdroje povrchových 

a podzemních vod, podporovat přirozenou retenční funkci krajiny“ – „Zajišťovat obecnou 

ochranu povrchových a podzemních vod, respektovat ochranná pásma vodních zdrojů, 

podporovat přirozenou retenční funkci krajiny.“. Koncepce dále obsahuje některá opatření 

s mírně až významně pozitivními vlivy na vody (například opatření 3.4.1 Efektivní rozvoj 

vodovodů a kanalizací, opatření 3.5.3 Podpora přirozené retence vody v krajině nebo 
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opatření 3.5.6 Zlepšení kvality vody ve městě). Také v podmínkách souhlasného 

stanoviska např. č. 4 a 5 jsou uvedeny požadavky týkající se ochrany vod. 
 

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší: 

ČIŽP konstatuje, že z hlediska ochrany ovzduší jsou pozitivně hodnocena opatření směřující  

k podpoře veřejné a nemotorové dopravy, snižování emisí z lokálního vytápění a k výsadbě zeleně 

ve městě. Zejména je třeba se zaměřit na zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou 

překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou 

překračovány. Kvalita ovzduší ve městě Liberec je poměrně dobrá – imisní limity jsou  

pro většinu znečišťujících látek s rezervou dodržovány. Překračovány jsou pouze imisní limity 

pro benzo(a)pyren. Veškeré závěry strategie rozvoje jsou však na obecné úrovni bez náznaku 

konkrétních opatření. Vzhledem k obecné úrovni dokumentu nejsou z hlediska ochrany ovzduší 

připomínky. 
 

Vypořádání připomínky: 

Koncepce stanoví referenční cíl v oblasti ochrany ovzduší „Zajistit požadovanou kvalitu 

ovzduší“ – „Snižovat emise škodlivin do ovzduší, zejména benzo(a)pyrenu.“ A dále 

referenční cíl v oblasti ochrany klimatu „Snižovat emise skleníkových plynů a adaptovat 

území na změnu klimatu.“ – „Podporovat energetické úspory, OZE a další snižování emisí 

skleníkových plynů. Podporovat adaptaci na změnu klimatu a přirozenou retenci vody.“. 

Koncepce dále obsahuje některá opatření s mírně až významně pozitivními vlivy na 

ovzduší (například opatření 3.5.1 Uplatňování koncepčního přístupu k problematice 

životního prostředí, 3.5.5 Snižování hluku, prašnosti z dopravy, 3.5.7 Zlepšování kvality 

ovzduší, 3.5.10 Podpora alternativních zdrojů energie včetně decentralizované výroby 

energie, 3.5.13 Klimaticky odpovědné město Liberec). Z hlediska ochrany ovzduší byly 

dále formulovány konkrétní podmínky souhlasného stanoviska např. č. 1-b, 2, 12. 
 

Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství: 

Z hlediska odpadového hospodářství nemá ČIŽP k předloženému návrhu koncepce žádné 

připomínky. 
 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody: 

ČIŽP konstatuje, že z obdržených stanovisek orgánů ochrany přírody vyplývá, že lze vyloučit 

významný negativní vliv koncepce na celistvost a předměty ochrany evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Vize koncepce je formulována obecně,  

a je dále rozvedena prostřednictvím strategických a specifických cílů a opatření. Předložený 

materiál popisuje stávající stav životního prostředí včetně současných problémů v oblasti přírody 

a krajiny a zeleně. Oznámení koncepce tedy neobsahuje konkrétní investiční projekty. Dále bude 

třeba posuzovat konkrétní záměry, které budou z této koncepce vycházet. Při přípravě a realizaci 

projektů je třeba dbát na minimalizaci případných negativních dopadů na přírodu, významné 

krajinné prvky, krajinný ráz, ÚSES, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, zvláště chráněná 

území a lokality soustavy Natura 2000. Z hlediska ochrany přírody nejsou  

k předloženému dokumentu připomínky. 
 

Vypořádání připomínky: 

Koncepce stanoví referenční cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny „Omezovat 

fragmentaci krajiny, chránit krajinný ráz a kulturní dědictví.“ – „Minimalizovat 

fragmentaci krajiny, dbát na zachování krajinného rázu a ochranu kulturního dědictví.“, 

Chránit přírodní hodnoty v území, zvyšovat kvalitu přírodního prostředí.“ - Zajistit 

zejména ochranu zvláště chráněných území, chránit ohniska biodiverzity.“. Koncepce dále 

obsahuje některá opatření s mírně až významně pozitivními vlivy na přírodu  

a krajinu (například opatření 3.5.1 Uplatňování koncepčního přístupu k problematice 
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životního prostředí, 3.5.3 Podpora přirozené retence vody v krajině, 3.5.11 Respektování 

chráněných území včetně soustavy Natura 2000, 3.5.12 Rozvoj a zkvalitňování ÚSES). 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny byly dále formulovány konkrétní podmínky 

souhlasného stanoviska, např. č. 1-c, 1-d, 1-e. 
 

Vyjádření z hlediska ochrany lesa: 

ČIŽP konstatuje, že předložené dokumentaci jsou lesní pozemky a problematika s nimi spojená 

dostatečně popsány. Oddělení ochrany lesa nemá k předložené dokumentaci připomínky. 

 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (č. j. KHSLB 01080/2022) 

Krajská hygienická stanice posoudila výše uvedený návrh koncepce, včetně vyhodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí a s návrhem koncepce „Strategie rozvoje statutárního města Liberec 

2021+“ za předpokladu uplatnění podmínek a indikátorů uvedených v závěru Hodnocení vlivů na 

zdraví souhlasí. Krajská hygienická stanice doporučuje podmínky doplnit  

o podmínku podpory dostupného bydlení. 
 

Vypořádání připomínky: 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ zahrnuje některá opatření přímo 

zaměřená na snížení hlukové zátěže. Jde například o opatření 3.3.2 „Efektivní 

usměrňování dopravní zátěže“ zahrnuje aktivitu „Snížení expozice hlukem realizací 

Akčního plánu protihlukových opatření v aglomeraci Liberec“ a opatření 3.5.5 „Snižování 

hluku, prašnosti z dopravy“. Vedle toho Strategie zahrnuje i opatření, která sice nejsou 

přímo zaměřena na hluk, ale ke snížení hlučnosti ve městě mohou přispět (například 

podpora cyklistické dopravy nebo podpora elektromobility). Součástí Vyhodnocení 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ je posouzení vlivů koncepce na 

veřejné zdraví ( dále jen „HIA“) zpracované autorizovanou osobou. 

Podmínky a indikátory uvedené v závěru HIA byly převzaty do podmínek tohoto 

souhlasného stanoviska. Podmínky byly dále doplněny o podmínku podpory dostupného 

bydlení. 

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu  

Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“) měl k návrhu koncepce  

a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí následující připomínky: 
 

OÚPSŘ jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen „ZÚR LK“) 

a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ podle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, nemá k návrhu koncepce „Strategie 

rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ ani k vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí  

a veřejné zdraví zásadních připomínek. 
 

OÚPSŘ však k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ 

upozorňuje na následující:  

- Kategorie rychlostních silnic R byla zrušena. 

Kategorie pozemních komunikací zvaná rychlostní silnice s označením „R“ byla již před 

několika lety (k 31. 12. 2015) zrušena. V textu koncepce se však opakovaně chybně uvádí, že 

Libercem prochází rychlostní silnice R35 (např. str. 46 a str. 65). Správně se jedná o silnici I. 

třídy I/35, případně přesněji silnici pro motorová vozidla I/35. 

- Letiště Liberec má statut mezinárodního neveřejného letiště. 

Letiště Liberec má statut mezinárodního neveřejného letiště, ale v popisu průmyslových zón 

na str. 46 je nesprávně uvedeno, že se jedná o vnitrostátní veřejné letiště. V kapitole 9.6 

v popisu letecké dopravy je statut letiště Liberec uveden již správně. 



KULK 13507/2022 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+ 

 

strana 14 

- Soulad územního plánu se ZÚR LK. 

V kapitole 18.5 na str. 132 je nesprávně uvedeno, že Aktuální Územní plán města Liberce 

z roku 2002 je v souladu se ZÚR LK. Územní plán města Liberce z roku 2002 však dosud 

nebyl uveden do souladu se ZÚR LK, vydanými 2011. Ve skutečnosti je v souladu se ZÚR 

LK, přesněji s úplným zněním ZÚR LK, po Aktualizaci č. 1, až rozpracovaný nový Územní 

plán Liberce, který se k lednu 2022 nalézá ve fázi před vydáním. 
 

K vyhodnocení vlivů koncepce „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+“ na životní 

prostředí upozorňuje OÚPSŘ na následující:  

- ZÚR LK nejsou nástrojem regionálního (strategického) plánování. 

Již ve fázi zjišťovacího řízení (oznámení koncepce) bylo upozorněno na skutečnost, že ZÚR 

LK jsou nástrojem územního plánování, nikoliv nástrojem regionálního (strategického) 

plánování. Na str. 20 vyhodnocení by proto měl být text „ZÚR LK jsou hlavním nástrojem 

strategického řízení kraje“ např. nahrazen textem „ZÚR LK jsou hlavním nástrojem územního 

plánování kraje“. 

- Soulad územního plánu se ZÚR LK. 

Na str. 64 vyhodnocení je mylně uvedeno, že aktuální Územní plán města Liberce je v souladu 

se ZÚR LK. Viz výše v upozornění k návrhu koncepce. 
 

Vypořádání připomínek: 

V návrhu koncepce byly uvedené informace opraveny. 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče  

a cestovního ruchu a dále odbor silničního hospodářství ve svých vyjádřeních k návrhu koncepce, 

včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, neuvedly žádné připomínky. 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí má k návrhu koncepce z hlediska 

ochrany ovzduší připomínku k formulaci návrhu první podmínky (první odrážky) v části B. 

návrhu souhlasného stanoviska. Tato podmínka je formulována nesprávně. Silniční komunikace 

a parkoviště nejsou samy o sobě zdroji znečišťování ovzduší. Zdrojem znečišťování je provoz na 

těchto komunikacích a parkovištích, tzn. mobilní zdroje. Orgány ochrany ovzduší se nevyjadřují 

ke všem záměrům v území. Správní postupy, které jsou definovány zákony, není nutné ani vhodné 

do podmínky tohoto stanoviska zahrnovat. Doporučuje se tuto podmínku přeformulovat např. 

takto: „Umisťování silničních komunikací, kapacitních parkovišť  

a významných zdrojů znečišťování ovzduší podmínit vypracováním rozptylové studie.“ 
 

Vypořádání připomínky: 

Podmínka stanoviska byla přeformulována dle požadavku orgánu ochrany ovzduší. 

 

Odůvodnění podmínek stanoviska: 

V rámci upraveného návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí byly 

vypořádány obdržené nesouhlasné připomínky k návrhu koncepce a podstatná část byla 

zapracována do znění návrhu koncepce. Naprostá většina podmínek stanoviska proto vychází 

z podmínek navržených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, přičemž příslušný 

úřad zároveň akceptuje odpovídající vypořádání obdržených nesouhlasných připomínek, 

zpracovaných předkladatelem koncepce.  

 

Poučení 

Toto stanovisko není rozhodnutím, či závazným stanoviskem podle zákona č. 500/2004 Sb.,  

o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat.  
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Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle 

zvláštních předpisů pro záměry vycházející z předmětné koncepce. 

 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené 

zveřejnění stanoviska na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň 

je žádáme, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona, o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení 

tohoto stanoviska. Vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: 

dana.glogarova@kraj-lbc.cz. 

 

Do všech materiálů týkajících se koncepce lze nahlédnout v Informačním systému CENIA – SEA, 

kód koncepce LBK009K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK009K). 
 

 

Společně s tímto stanoviskem je v Informačním systému CENIA – SEA zveřejněn též upravený 

návrh koncepce, včetně vyhodnocení SEA a vypořádání obdržených nesouhlasných vyjádření, 

zpracovaného předkladatelem koncepce. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková  

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Rozdělovník: 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1.   Liberecký kraj       e-mailem 

2. Statutární město Liberec    DS 

3.  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou DS 

 

Dotčené správní úřady: 

1.       Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí    DS 

2.       Krajská hygienická stanice LK, ÚP Liberec     DS  

3.       Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec    DS  

4.       Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko  DS 

5.       Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS V Liberec   DS 

 

Předkladatel: 

1.       Statutární město Liberec       DS  
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