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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

BSK5

biologická spotřeba kyslíku (pětidenní)

CR

cestovní ruch

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČZÚ

Česká zemědělská univerzita v Praze

dB

decibel

DC

dílčí cíl

DP

dobývací prostor

EIA

posuzování vlivů záměru na životní prostředí

EU

Evropská unie

EVL

evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHLÚ

chráněné ložiskové území

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHSKCr

chemická spotřeba kyslíku (stanovení dichromanem draselným)

IČ

identifikační číslo

IPPC

integrovaná prevence a omezování znečištění

IRZ

Integrovaný registr znečištění

KÚ

krajský úřad

LV

limitní hodnota

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MZCHÚ

maloplošná zvláště chráněná území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NATURA 2000

soustava chráněných území Natura 2000, která je tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)

NKP

národní kulturní památka

NOX

oxidy dusíku

NP

národní park
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NPR

národní přírodní rezervace

NPÚ

Národní památkový ústav

ORP

obec s rozšířenou působností

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PAU

polyaromatické uhlovodíky

PM10 / PM2,5

suspendované částice do aerodynamického průměru 10 µm, respektive 2,5 µm
(prašný aerosol)

PO

ptačí oblasti (Natura 2000)

PPO

protipovodňová opatření

PR

přírodní rezervace

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

REZZO

registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

SEA

posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

SEZ

staré ekologické zátěže

SO ORP

správní obvod obce s rozšířenou působností

SO2

oxid siřičitý

SRÚK 2027

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

SUR ČR

Strategie udržitelného rozvoje ČR

SVL

sociálně vyloučená lokalita

SWOT analýza

Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí

SZP

Státní zemědělská politika

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚAP

územně analytické podklady

ÚK, ÚsK

Ústecký kraj

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VRT

vysokorychlostní trať

VVN

velmi vysoké napětí

VZCHÚ

velkoplošná zvláště chráněná území

ZCHÚ

zvláště chráněná území

ZOPK

zákon o ochraně přírody a krajiny

ZPF

zemědělský půdní fond
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ZÚR

zásady územního rozvoje

ZZŘ

závěr zjišťovacího řízení

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
VÝCHODISKA
Předložené vyhodnocení návrhu koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ (dále také jen
Vyhodnocení koncepce či Vyhodnocení) je zpracováno na základě § 10e - §10f zákona číslo 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení koncepce vychází
z obsahu přílohy č. 9 citovaného zákona. Procedura posuzování vlivů na životní prostředí pro uvedenou
koncepci probíhá v souladu s § 21, písm. d) zákona, v působnosti Ministerstva životního prostředí (dotčené
území zasahuje na území NP České Švýcarsko, CHKO Kokořínsko Máchův kraj, CHKO Lužické hory a CHKO
České Středohoří).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost
posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry a jaká opatření je nutno přijmout. Na základě
požadavku předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska těchto orgánů ochrany přírody:


Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství



Správa Národního parku České Švýcarsko



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Ústecko (CHKO České Středohoří)



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko (CHKO Lužické hory)



Ministerstvo životního prostředí - Odbor výkonu státní správy IV.

Ze stanovisek NP České Švýcarsko a CHKO České Středohoří vyplývá, že nelze vyloučit významný vliv
koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Vliv koncepce na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí
oblasti (PO) byl proto vyhodnocen osobou autorizovanou ke zpracování posouzení dle § 45i citovaného
zákona, a dokument je součástí Vyhodnocení jako příloha číslo 1.
Základním dokumentem pro zpracování Vyhodnocení koncepce je návrh „Strategie rozvoje Ústeckého kraje
do roku 2027“ a další koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení předkladatelem
koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů
při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou uvedeny
v závěru Vyhodnocení koncepce v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly 2
Vyhodnocení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl konfrontován s platnou
právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování koncepce mohly mít zásadní
vliv, nebyly zpracovateli Vyhodnocení koncepce v době jeho zpracování známy.
PŘEDMĚT POSOUZENÍ A VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Předmětem posouzení je „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ zahrnující správní území
Ústeckého kraje.
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PROCES POSUZOVÁNÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A ÚČASTI VEŘEJNOSTI
Procedura posouzení koncepce probíhá v působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky.
Zapojení veřejnosti probíhá v souladu s obligatorními kroky stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokument „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ byl zpracováván dle principů strategického
plánování rozvojových dokumentů se zapojením klíčových aktérů rozvoje území do jeho přípravy.
OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY DO DOBY PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
příslušnému úřadu předloženo předkladatelem koncepce 12. 7. 2017. Oznámení bylo v souladu
s požadavkem odstavce 2, § 10c) citovaného zákona1 příslušným úřadem zasláno dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 7. 2017.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán 24. 8. 2017 Závěr zjišťovacího
řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních zákonných
požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením na aspekty
plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn.
PLÁNOVANÉ OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY PO PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Zveřejnění návrhu koncepce, včetně jejího Vyhodnocení, a jeho zaslání příslušným úřadem dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům dle § 10f), odstavce 2 citovaného zákona.
Shromažďování vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti po celou
dobu zveřejnění návrhu koncepce.
Veřejné projednání návrhu koncepce dle § 10f), odstavec 4 citovaného zákona.
Vydání stanoviska k posouzení vlivů návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Ministerstvem
životního prostředí ČR na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání dle
§ 10g), odstavec 1 citovaného zákona.

1 Není-li uvedeno jinak, je dále v tomto textu zákonem vždy míněn zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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1

OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (dále také SRÚK) je komplexní strategií, která slouží
především jako podklad pro nastavení vnějších intervencí jak z Evropských strukturálních a investičních
fondů, tak ze zdrojů ČR po roce 2020, s ohledem na rozvojové potřeby Ústeckého kraje. Strategie
je zpracována pro území kraje a navrhuje intervence, jejichž garanty mohou být různé subjekty, které v kraji
působí nebo mají na jeho území vliv.
Strategie tudíž není vnitřním dokumentem vytvořeným pro nastavení rozvojové politiky samotného
subjektu Ústeckého kraje. Tuto roli zastává Program rozvoje Ústeckého kraje, který je zpracován pro období
2014 - 2020.
Protože toto Vyhodnocení tvoří přílohu návrhu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (návrhu
koncepce), která je zveřejněna současně s Vyhodnocením, je návrh koncepce popsán ve Vyhodnocení
v rozsahu přiměřeném jeho účelu.

1.1 Obsah koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (dále také jen „SRÚK 2027“ nebo „Strategie“) se skládá
z následujících dílčích částí:
Analytická část - Podrobný analytický profil ÚK
shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje široké spektrum dat, generelů, strategií, legislativních dokumentů
a dalších podkladů potřebných pro zpracování SRÚK do roku 2027. Analyzována byla zejména
objektivizovaná data ČSÚ, sektorové strategie a další podklady Ústeckého kraje. Mimoto byla provedena
analýza dat subjektivních získaných pomocí online šetření mezi vybranými aktéry v Ústeckém kraji.
V souhrnu představuje vyhodnocení těchto dat rozsáhlou informační základnu pro tvorbu návrhové části
strategie. S ohledem na rozsah analyzovaných informací tvoří analytické kapitoly zvláštní dokument.
Členění Analytické části je následující:


Základní údaje, dojížďka a vyjížďka



Obyvatelstvo



Ekonomika



Občanská vybavenost



Doprava a dopravní infrastruktura



Doprava a dopravní infrastruktura



Technická infrastruktura



Životní prostředí



Technická infrastruktura

Návrhová část
vychází z informací a závěrů části A. Podrobného analytického profilu ÚK, přičemž jsou do Návrhové části
vloženy pouze hlavní analytické závěry.
Na Hlavní závěry provedených analýz navazuje tzv. Územní syntéza, jejímž účelem bylo - vzhledem
k rozmanitosti území Ústeckého kraje a lišícím se rozvojovým problémům a potřebám - vymezit typologicky
odlišná území Ústeckého kraje a provést jejich základní charakteristiku. Cílem této kapitoly bylo
mj. vyhodnotit, do jaké míry se jednotlivé části Ústeckého kraje liší a zdali jsou tyto odlišnosti natolik
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zásadní, že by bylo zapotřebí formulovat návrhovou část této strategie podle územního klíče. Výsledná
typologie obsahuje 5 následujících typologických území:


Jádrová oblast



Pánevní oblast



Rekreační oblasti



Poohří



Šluknovsko

Jejich vymezení je patrné z následujícího schématu (Obr. 1):

Zdroj: SRÚK – Územní syntéza
Obr. 1.

Typologie území ÚK upravená pro potřeby Strategie rozvoje ÚK do r. 2027 (KÚ Ústeckého kraje,
2017)

Pro každý z těchto regionů byla zpracována samostatná struktura cílů a opatření reagujících na specifické
problémy daného území. Teprve v druhé úrovni je návrhová část členěna tematicky – pro každý region
je stanoveno 3 - 4 rozvojových cílů tvořících strategický skelet a rozpracovaných dále do konkrétnějších
dílčích cílů.
Dílčí strategie pro jednotlivé regiony byly zpracovány na základě identifikovaných problémů. Pro každý
z 5 regionů bylo na základě analytických výstupů (zejména analýzy SWOT) definováno několik hlavních
problémů. Každý z těchto hlavních problémů byl rozpracován do tzv. stromu problémů, který graficky
znázorňuje ve vertikálním směru hierarchii příčin a důsledků příslušného hlavního problémů a ve směru
horizontálním pak kauzální vazby mezi jednotlivými problémy.
V další fázi byly stromy problémů transformovány do stromů cílů, kdy je pak každý cíl podrobně
specifikován v podobě strukturovaného popisu. Ten obsahuje vedle popisu výchozího stavu zejména výčet
typových opatření naplňujících příslušný cíl, přehled měřitelných dopadů a výsledků a dále také informaci
o předpokladech a rizicích pro splnění daného cíle a seznam subjektů, jejichž součinnost je potřebná
pro splnění cíle. Přesnější představu o členění návrhové části dává následující schéma.
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Obr. 2.

Struktura návrhové části strategie

Navazující Implementační část popisuje naplňování Strategie a organizační zajištění tohoto naplňování.
Implementační část obsahuje kapitoly:
1. Popis využití strategie – kromě obecného využití strategie ve vazbě na podkladové materiály pro
rozhodování zastupitelstva a dalších obdobných platforem kraje, vazby na další oborové strategické
či koncepční dokumenty, žádosti o dotace, dotační programy, tiskové zprávy a akce pořádané
Ústeckým krajem bude strategie intenzivně využívána také pro:
a. Hodnocení projektových žádostí o dotaci
b. Revize dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem
c. Přípravu programového období 2021-2027
d. Přípravu národních dotačních titulů
e. Podklad při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje
2. Organizační zajištění implementace, včetně nastavení rolí zapojených subjektů – popisuje, jakým
způsobem budou do naplňování strategie zapojeny jednotlivé odbory Krajského úřadu Ústeckého
kraje i ostatní subjekty.
3. Metodika pro hodnocení SRÚK (systém měření úspěšnosti a monitoringu strategie a katalog
indikátorů obsahující metodické karty všech indikátorů) – indikátory odpovídají navržené struktuře
specifických cílů a jejich opatření, přičemž bylo celkem pro měření úspěšnosti všech cílů strategické
části SRÚK stanoveno 19 klíčových kvantifikovatelných indikátorů. Každým rokem bude připravena
výroční monitorovací zpráva (Koordinátorem strategie), která souhrnně zhodnotí vývoj Ústeckého
kraje při naplňování cílů strategie.

1.2 Cíle koncepce
Hlavní cíle koncepce vycházejí ze stromů problémů a z nich vycházejících stromů cílů pro pět samostatných
typologických území Ústeckého kraje. Následující tabulkové schéma (Tab. 1) ukazuje členění strategie.
Tab. 1.

Členění návrhové části SRÚK

Region/dílčí strategie

Cíl
J.1: Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu

Jádrová oblast

J.2: Zlepšit kvalitu životního prostředí
J.3: Zajistit ekonomický růst regionu
J.4: Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití

Pánevní oblast

P.1: Zvýšit sociální kapitál území
P.2: Zlepšit životní prostor
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Region/dílčí strategie

Cíl
P.3: Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost
P.4: Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit
jejich efektivní využití

Rekreační oblasti

R.1: Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální a ekonomickou
životaschopnost území
R.2: Zlepšit stav životního prostředí
R.3: Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území
O.1: Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu

Poohří

O.2: Rozvinout potenciál ekonomiky
O.3: Zkvalitnit životní prostředí v regionu
S.1: Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu

Šluknovsko

S.2: Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území
S.3: Rozvinout ekonomický potenciál

Přehled dílčích cílů koncepce ve vazbě na cíle a jednotlivé oblasti uvádíme v Tab. 2.
Tab. 2.
Region

Detailnější členění návrhové části SRÚK na regiony, cíle a dílčí cíle
Cíl

Dílčí cíle
• J.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace
obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do regionu,
eliminovaný obchod s chudobou)

J.1: Zvýšit
sociální status
obyvatel
a eliminovat
sociální
nestabilitu

Jádrová
oblast

J.2: Zlepšit
kvalitu životního
prostředí

• J.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální
identita a sounáležitost obyvatel s územím)
• J.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované množství
zanedbaných částí měst)
• J.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (eliminovaný počet sociálně
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená
úroveň kupní síly, stabilizovaný podíl populace nezatížený exekucemi
a dluhy, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná s ostatními
regiony, velká část obyvatel vybavená kompetencemi pro trh práce,
eliminovaná mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot
společnosti, hodnotové orientace žáků, snížená míra předčasných odchodů
ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými kompetencemi,
zvýšená hospodářské konkurenceschopnosti regionu)
• J.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných
topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického
povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou,
využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace emisí
z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
• J.2.2: Revitalizace zanedbaných částí měst (zajištění optimálních finančních
zdrojů na revitalizaci)
• J.2.3: Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových
provozů
• J.2.4: Revitalizované brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů zajištění
optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)
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Region

Cíl

Dílčí cíle
• J.2.5: Zajištění požadované jakosti povrchových vod (dostatečná technická
infrastruktura, sanace starých ekologických zátěží)
• J.2.6: Zlepšená kvalita půd (sanace starých ekologických zátěží, rozvolnění
toků v krajině, vyšší rezistenční schopnost krajiny, přísné dodržování
omezování další výstavby v oblastech rozlivu vodních toků, renesance
tradičního hospodářského využívání zemědělské krajiny)
• J.3.1: Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší míra
podnikatelské aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti, snížená
zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a struktura přímých zahraničních
investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka po kreativitě, vyšší míra
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné administrativní
kapacity pro rozvojové projekty, zlepšující se spolupráce aktérů v regionu)

J.3: Zajistit
ekonomický růst
regionu

• J.3.2: Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových odborníků
a lídrů pro změnu, lepší konkurenceschopnost místních vysokých škol,
zlepšená práce s talenty v regionu, zvýšená nabídka pracovních příležitostí
pro vysoce kvalifikované, nižší podíl populace zatížený exekucemi a dluhy,
vyšší příliv kvalifikované pracovní síly, populace s potenciálem pro trh práce,
kompetence odpovídající potřebám trhu práce, zlepšená image kraje, vyšší
regionální identita obyvatel, příznivější sociální skladba obyvatelstva,
eliminace odlivu mozků, dostatečně odborné vzdělávání vzhledem
k poptávce na trhu práce, obyvatelstvo vybavené měkkými kompetencemi,
dostatečné celoživotní vzdělávání, vyšší podíl absolventů s vyšší kvalifikací,
preference žáků vycházejících ze základních škol (zvýšený zájem o méně
poptávané studijní obory), zlepšené kariérní poradenství, dostatek
kompetencí pro krajský úřad na regulaci škol, eliminace mezigenerační
reprodukce vzdělání, vyšší kvalita pedagogů oproti jiným regionům, zajištění
adekvátní náhrady pedagogů odcházejících do důchodu, vyšší
konkurenceschopnost firem)
• J.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské
odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)

J.4: Revitalizovat
fyzicky
deprivované
objekty a areály
a zajistit jejich
efektivní využití

Pánevní
oblast

P.1: Zvýšit
sociální kapitál
území

• J.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých
průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná
infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
• J.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení
majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení
kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj
atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický stav
obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez
přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové společnosti)
• J.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj
sociálního statusu a kompetencí obyvatel)
 P.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace
obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do regionu,
minimalizovaná imigrace obyvatel převážně bez vazby k území, eliminovaný
obchod s chudobou)
 P.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální
identita a sounáležitost obyvatel s územím)
 P.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované
množství zanedbaných částí měst)
 P.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (minimalizace sociálně
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Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Region

Cíl

P.2: Zlepšit
životní prostor

Dílčí cíle
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená
úroveň kupní síly, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná
s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená kompetencemi pro trh
práce, zlepšený životní styl obyvatelstva, eliminovaná mezigenerační
reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové
orientace žáků, eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo
dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšení prestiže profesí, vyšší
míra hospodářské konkurenceschopnosti regionu)
 P.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných
topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického
povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou,
využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace prašnosti
z dolů a emise z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
 P.2.2: Minimalizace negativních vlivů průmyslové výroby na okolí (hluková
zátěž, světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových havárií
 P.2.3: Minimalizace znečišťování vodních toků a zajištění dostatečných zásob
vody (sanace starých ekologických zátěží)
 P.2.4: Revitalizace zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních
vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)
 P.2.5: Revitalizace brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů, nalezení
vhodných zdrojů na revitalizaci území)

 P.2.6: Postup při obnově krajiny dle schválené koncepce2 (vč. resocializace)
(nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)

P.3: Zvýšit
hospodářskou
konkurencescho
pnost

 P.3.1: Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné
administrativní kapacity pro rozvojové projekty, vyšší úroveň spolupráce
subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj, vyšší poptávka po
kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky na činnosti s vyšší přidanou
hodnotou, vyšší vliv odvětví s vyšší přidanou hodnotou pro zaměstnanost,
emancipace ekonomických elit)
 P.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů
(zvýšený počet investic orientovaných na činnosti vyžadující specializaci,
zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený systém podpory rozvoje
podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená kvalita lidských zdrojů, dostatečné
odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, přizpůsobení
oborového zaměření škol v návaznosti na místní ekonomiku, zvýšení zájmu
o studium oborů stěžejních pro místní ekonomiku (technické obory),
dostatečná vybavenost obyvatelstva měkkými kompetencemi, zvýšená
kvalita škol a absolventů, rostoucí sociální status obyvatel, rostoucí imigrace
kvalifikované pracovní síly, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva,
zlepšená image kraje, vyšší míra regionální identity obyvatelstva, vyšší
kompetence a kvalifikace obyvatelstva)
 P.3.3: Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou (vyvážená

2 Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
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Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Region

Cíl

Dílčí cíle
oborová struktura ekonomických subjektů, dokončená transformace
hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků a regionálního
inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity v dopravní
infrastruktuře, zavedené ekonomické kompenzace externalit těžebního
a energetického průmyslu, vyšší míra profitu regionu z místní produkce,
udržení kapitálu v území (dividendy), vyřešené majetkoprávní poměry
v hospodářství, revitalizovaná a resocializovaná krajina, revitalizované
brownfields)

P.4: Dokončit
obnovu krajiny a
revitalizovat
fyzicky
deprivované
objekty a areály
a zajistit jejich
efektivní využití

 P.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské
odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)
 P.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých
průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná
infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
 P.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení
majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení
kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj
atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický stav
obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez
přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové společnosti)
 P.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj
sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

R.1: Eliminovat
dopady periferní
geografické
polohy a zvýšit
sociální a
ekonomickou
životaschopnost
území

 R.1.1: Zlepšená dopravní dostupnost území (zachovaný stávající rozsah
dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou, zrekonstruovaná dopravní
síť s odstraněnými závadami)
 R.1.2: Stabilizovaná vybavenost území (odstraněné nejvýraznější deficity ve
vybavenosti sídel technickou infrastrukturou, odstraněné nejvýraznější
deficity a stabilizace občanské vybavenosti, rozšířená a koordinovaná
nabídka společenského vyžití)
 R.1.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický rozvoj (systém podpory rozvoje
podnikání v periferních územích, rovnoměrnější časová a prostorová
distribuce cestovního ruchu, vyšší kvalita služeb v cestovním ruchu,
intenzifikace a přesnější zacílení marketingových aktivit cestovního ruchu,
zvýšená prostupnost hranice pro pěší turisty)

R.2: Zlepšit stav
životního
prostředí

 R.2.1: Zlepšení fyzického stavu sídel a odstranění ekologických zátěží
(revitalizace ploch brownfields, revitalizace upadajících ploch v sídlech,
odstranění následků někdejších problematických výrobních činností)
 R.2.2: Zlepšení stavu a ekologické stability krajiny (obnova lesů, přiblížení
původní, přirozené/přírodě blízké druhové skladbě, eliminace nevhodných
forem hospodaření v krajině, regulace zástavby ve volné krajině)
 R.2.3: Snížení/nezvýšení emisí do ovzduší (pokles emisí z lokálního vytápění,
modernizace vytápění domů, vyšší povědomí obyvatel o správném způsobu
vytápění, modernizace spotřebičů na pevná paliva, snížení dopadů emisní
zátěže z pánevní oblasti, částečně i ze Saska, eliminace dopadů emisí
z velkých stacionárních zdrojů znečištění z průmyslu, energetiky a těžby,
snížení emisí z automobilové dopravy, úpravy silnic uvnitř sídel, realizace
silničních obchvatů, snížení objemu automobilové dopravy v sídlech, rozvoj
infrastruktury cyklistické dopravy, modernizace a rekonstrukce železniční

Rekreační
oblasti
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Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Region

Cíl

Dílčí cíle
infrastruktury)
 R.2.4: Snížení extrémní zátěže části území cestovním ruchem (rovnoměrnější
prostorová distribuce cestovního ruchu, menší tlak na rozšiřování turistické
infrastruktury v nejatraktivnějších lokalitách, zlepšená organizace
a provázanost turistické veřejné dopravy, rozvoj nových atraktivit pro
návštěvníky zejména v turisticky méně exponovaných lokalitách)

R.3: Zvýšit
sounáležitost
obyvatel s
územím a sladit
zájmy
jednotlivých
aktérů v území

 R.3.1: Zintenzivnění komunitních, společenských a zájmových aktivit v obcích
a mikroregionech (pořádání společenských, osvětových a komunitních akcí)
 R.3.2: Intenzivní společenská diskuse nad rozvojem jednotlivých obcí a jejich
částí (důsledné projednání rozvojových záměrů obcí a dalších subjektů
s veřejností, zpracování a projednání rozvojových dokumentů obcí
a mikroregionů)

O.1: Zajistit
optimální
vybavenost,
zlepšenou
dostupnost a
rovnoměrnější
rozvoj regionu

 O.1.1: Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně moderní a kompletní
páteřní dopravní sítě (dobudovaná páteřní silniční infrastruktura,
modernizovaná železniční síť, rozvinutá infrastruktura cyklodopravy,
zlepšený stav místních komunikací)
 O.1.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou (nižší podíl
domů bez napojení na veřejný vodovod a kanalizaci, environmentálně
šetrnější vytápění domácností, optimální pokrytí území komunikačními
i datovými sítěmi)

O.2: Rozvinout
potenciál
ekonomiky

 O.2.1: Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější sociální skladba
obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a VOŠ v návaznosti na místní
ekonomiku)
 O.2.2: Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty regionální
ekonomiky
 O 2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu
 O 2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního trhu v periferních
částech regionu

O.3: Zkvalitnit
životní prostředí
v regionu

 O.3.1: Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce škodlivin v území,
nižší produkce škodlivin v pánevní oblasti, environmentálně šetrné vytápění
domácností, minimalizace emisí velkých stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší, minimalizace emisí v silniční dopravě)
 O.3.2: Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod (Minimální
znečišťování vodních recipientů splaškovými vodami, nízká míra znečišťování
vodních útvarů hnojivy, vysoká samočisticí schopnost toků)
 O.3.3: Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální protipovodňová
ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita krajiny, přírodě blízká krajinotvorná
opatření)
 O.3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných hodnot (vyšší
odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a větrné erozi, vysoká ekologická
stabilita krajiny, šetrné využívání ploch volné krajiny, přírodě blízká
krajinotvorná opatření, rozvoj pastevectví, preference výstavby na
brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou na „zelené louce“)
 O.3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové činnosti,
připravenost na krizové situace a environmentální rizika (malé množství
brownfieldů, sanace lokalit starých ekologických zátěží, minimalizace rizik
průmyslových havárií a jejich důsledků na okolí)

Poohří
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Region

Cíl

S.1:
Optimalizovat
vybavenost
a dopravní
dostupnost
regionu

Šluknovsko

Dílčí cíle
 S.1.1: Zlepšená dopravní poloha regionu (Lepší dopravní spojení
s nadřazenými obslužnými centry – Děčín, Ústí nad Labem, Liberec)
 S.1.2: Lepší dostupnost veřejných služeb (Využití přeshraničního potenciálu
pro efektivní zajištění dostupnosti veřejných služeb)
 S.1.3: Vysoká úroveň vybavenosti území technickou infrastrukturou
a ekologická šetrnost sídel (Optimální, kapacitní a spolehlivé zásobování
Šluknovska elektrickou energií , vyšší podíl domácností napojených na
veřejný vodovod a kanalizaci, Vyšší podíl domácností napojených na veřejný
vodovod a kanalizaci)

S.2: Zvýšit
sociální vitalitu
a stabilitu území

 S.2.1: Emancipace ekonomických i profesních elit jako faktor rozvoje území
(setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, identifikace
obyvatelstva s územím)
 S.2.2: Příznivější sociální skladba obyvatel a migrační stabilizace obyvatel
(nižší podíl obyvatel s nízkým sociálním statusem, nižší podíl sociálně
vyloučených obyvatel, vyšší mzdová úroveň, dlouhodobě zlepšená situace na
trhu práce, stabilizace sociálně vyloučeného obyvatelstva, setrvání mladšího
a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu)

S.3: Rozvinout
ekonomický
potenciál

 S.3.1: Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (zlepšení sociální skladby
obyvatelstva, zvýšení kupní síly obyvatel, zkvalitnění vzdělávání v regionu)
 S.3.2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (zlepšení dopravní polohy
regionu, udržení kvalifikované pracovní síly v regionu)
 S.3.3: Využití potenciálu cestovního ruchu (zvýšení významu CR v místní
ekonomice)

Zpracované priority (dílčí regionální strategie) ukazují, že se na nejobecnější úrovni navzájem podobají,
ale jejich konkrétní obsah (specifické problémy, opatření k jejich řešení) jsou odlišné. Potvrzuje se tedy
potřeba přesnějšího regionálního zacílení SRÚK. Na druhou stranu však v množství cílů podrobně popsaných
v tabulce výše poněkud zaniká jejich celkové vyznění a strategické zaměření ÚK jako celku. Z tohoto důvodu
byla do návrhové části SRÚK zařazena kapitola Klíčová témata, priority a cíle strategie.
V jednotlivých regionálně cílených prioritách SRÚK je možné identifikovat 4 hlavní strategická témata:
A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či lokalit
B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální ekonomiky
C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
Skutečnost, že se tato témata objevila ve všech dílčích regionálních strategiích, které byly tvořeny
zpracovatelem ve spolupráci s pracovními skupinami po obsahové stránce víceméně nezávisle na sobě,
dokládá naléhavost a robustnost těchto strategických témat. Ke každému z témat je v jednotlivých
regionálních strategiích nicméně přistupováno poněkud odlišně. Následující tabulkový přehled (Tab. 3)
nastiňuje tyto rozdíly.
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Tab. 3.

Regionální rozdíly v přístupu k jednotlivým strategickým tématům

Strategické téma

Rozdíly v přístupu v jednotlivých dílčích regionálních strategiích

A.
Sociální
stabilizace
území
a eliminace
sociálního vyloučení
skupin obyvatel či
lokalit

Téma je zásadní zejména pro Jádrovou oblast (cíl J.1), pro Pánevní oblast (cíl P.1)
a pro Šluknovsko (cíl S.2). V těchto regionech se setkáváme s nejvýraznějším problémem
sociálně vyloučených obyvatel a lokalit a také s jistou vykořeněností velké části obyvatel. Na
druhou stranu je však Šluknovsko regionem s relativně silnou místní identitou
reprezentovanou zejména tamějšími vzdělanějšími obyvateli, zatímco v Pánevní oblasti
a v menší míře i v Jádrové oblasti je daný problém umocněn také nižší mírou regionálního
vědomí a identity. Naopak v Rekreačních oblastech a v Poohří se sociální stabilizace objevuje
spíše ve smyslu hospodářském, tedy v podobě zlepšení situace na trhu práce a rozvinutí
hospodářského potenciálu (R.1, R.3, O.1; to nicméně platí i o zbývajících regionech Jádrové
oblasti, Pánevní oblasti a Šluknovska). V Rekreačních oblastech se uplatňuje specifické téma
sladění zájmů jednotlivých aktérů v území (R.3), které je značně exponované vůči rozmanitým
záměrům sociálně-ekonomického rozvoje.

B.
Nastartování
či restartování
hospodářského
rozvoje
a modernizace
regionální
ekonomiky

Téma je důležité pro všech 5 regionů. Rozdíly jsou dané spíše pozicí jednotlivých regionů
v sídelním a regionálním systému a dále jejich hospodářskou strukturou. Zatímco v Jádrové
oblasti (J.3) a v Pánevní oblasti (P.3) je cílem primárně konkurenceschopnost a ekonomický
růst postavený na výrobních i nevýrobních aktivitách včetně rozvoje vědy, výzkumu a vývoje,
v Rekreačních oblastech (R.1), Šluknovsku (S.3) a Poohří (O.2) se jedná spíše o hospodářskou
stabilitu, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj potenciálu pro rozvoj územně specifických oborů
(cestovní ruch a rekreace v případě Rekreačních oblastí a Šluknovska, zemědělství
vč. ovocnářství, vinařství apod. v případě Poohří). V případě příhraničního Šluknovska
a Rekreačních oblastí a částečně i rurálního Poohří jsou dále samostatnými cíli snížení
perifernosti území (cíle R.1, S.2, O.1), která rovněž přináší hospodářské problémy.

C.
Revitalizace
fyzického prostředí
a zlepšení stavu
životního prostředí

Zlepšení životního prostředí představuje v jednotlivých regionech obsahově výrazně
diferencované téma. Jádrová a Pánevní oblast se prostřednictvím cílů J.2, J.4, P.2 a P.4
zaměřují především na odstranění ekologických zátěží, revitalizaci brownfieldů a fyzického
prostředí uvnitř sídel, zejména Pánevní oblast pak také na rekultivaci krajiny narušené
hospodářskou činností (těžbou, průmyslem, energetikou). V malé míře platí uvedené
strategické cílení také pro Šluknovsko (zejména brownfieldy a fyzické prostředí sídel). Naopak
Rekreační oblasti a Poohří prostřednictvím cílů R.2 a O.3 usilují primárně o zlepšení ekologické
stability krajiny a životního prostředí v sídlech (kvalitnější ovzduší, nižší hluková zátěž apod.).
Tato témata se týkají i zbývajících regionů, kde jsou však „přehlušena“ naléhavostí výše
zmíněných zásadních problémů.

D.
Zlepšení
a
modernizace
infrastruktury
a
veřejných
služeb,
zvláště
pak
dopravního
napojení

Pro celý Ústecký kraj je zásadní zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní dopravní
konektivity. Pro Poohří, Jádrovou oblast a Pánevní oblast je poněkud důležitější vnější
dopravní napojení (páteřní železnice, dálnice), pro Šluknovsko a Rekreační oblast zlepšení
dostupnosti regionálních center a zlepšení stavu silnic II. a III. třídy. Ve všech regionech je
rozvoj dopravní infrastruktury pojímán jako příležitost hospodářského rozvoje, případně
eliminace jejich perifernosti. Pro všechny regiony bez výjimky je dále aktuální téma
modernizace vybavenosti území technickou infrastrukturou. V případě Jádrové oblasti,
Pánevní oblasti a částečně Poohří se jedná spíše o modernizaci stávající, postupně
zastarávající infrastruktury, na Šluknovsku, v Rekreačních oblastech a v odlehlejších částech
Poohří jde primárně o dovybavení sídel a vyřešení infrastrukturních deficitů. Ve venkovských
obcích všech regionů je důležité udržení (a zvyšování) kvality a dostupnosti veřejných služeb
(školství, pošta, sociální a zdravotní péče)

Na základě souhrnné analýzy SWOT, formulovaných dílčích regionálních strategií a skutečností zmíněných
ve výše uvedené tabulce je pak možné identifikovat klíčové celokrajské priority. Ty buď mají plošný, tedy
celokrajský charakter, nebo se zaměřují na rozvoj vybraných center či os, jejichž rozvoj bude mít
zprostředkovaný dopad i na další území Ústeckého kraje. Mezi tyto priority v jednotlivých strategických
tématech patří:
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A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či lokalit
o Cíl ÚK 1: Řešit problematiku sociálního vyloučení
o Cíl ÚK 2: Sociálně stabilizovat území
B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální ekonomiky
o Cíl ÚK 3: Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání
kraje
C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
o Cíl ÚK 4: Zvýšit kvalitu životního prostředí v sídlech i krajině
D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
o Cíl ÚK 5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení
o Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova
V Tab. 4 níže jsou představeny jednotlivé celokrajské cíle.
Tab. 4.

Členění cílů a dílčích cílů souhrnných priorit ÚSK

Priorita
A. Sociální stabilizace
území a eliminace
sociálního vyloučení
skupin obyvatel či
lokalit

B. Nastartování či
restartování
hospodářského
rozvoje a
modernizace
regionální ekonomiky

C. Revitalizace fyzického
prostředí a zlepšení
stavu životního
prostředí

D. Zlepšení a
modernizace
infrastruktury, zvláště
pak dopravního
napojení

Cíl

Dílčí cíle

ÚK 1: Řešit
problematiku
sociálního vyloučení

 ÚK.1.1: Redukce
problémů

ÚK 2: Sociálně
stabilizovat území

 ÚK.2.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území
 ÚK.2.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel
 ÚK.2.3: Vytvoření podmínek pro „spokojené stárnutí“)

ÚK.3: Proměnit
strukturu
hospodářství, zrychlit
hospodářský růst a
zastavit zaostávání
kraje

 ÚK.3.1: Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na
konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou hodnotu
 ÚK.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje krajské
ekonomiky

ÚK.4: Zvýšit kvalitu
životního prostředí
v sídlech i krajině

 ÚK.4.1: Zlepšení kvality ovzduší
 ÚK.4.2: Zvýšení jakosti povrchových a podpovrchových vod,
zlepšení hospodaření s vodou v krajině a minimalizace
ohrožení sídel záplavami
 ÚK.4.3: Ochrana půd, zvyšování ekologické stability krajiny
a zlepšení stavu lesních porostů
 ÚK.4.4: Revitalizace brownfields, sanace starých ekologických
zátěží a minimalizace rizik průmyslových havárií
 ÚK.4.5: Revitalizace zanedbaných částí měst

ÚK.5: Zlepšit a
modernizovat
infrastrukturu, zvláště
pak dopravní napojení
ÚK.6: Zvýšit
životaschopnost
venkova

sociálního

vyloučení

a

souvisejících

 ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní
dopravní konektivity
 ÚK.5.2:
Zlepšená
vybavenost
území
technickou
infrastrukturou
 ÚK.6.1: Zlepšená dopravní dostupnost venkovských
a periferních území
 ÚK.6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních
území
 ÚK.6.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský
rozvoj venkovských a periferních území
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Naplnění těchto priorit je z velké části odvislé od kooperace subjektů na republikové, krajské a místní
úrovni, na přístupu ze strany státu a na celospolečenské shodě na potřebě pomoci kraji, který zbývajícím
částem Česka mnohé dal a dává (surovinová a průmyslová základna), ale negativní externality těchto
činností dopadají především právě na Ústecký kraj. Velkou část výše uvedených celokrajských priorit může
pomoci vyřešit případná úspěšná Strategie hospodářské restrukturalizace, která po delší době naznačuje
vůli ze strany státu podílet se na pomoci se strukturálními hospodářskými a sociálními problémy.

1.3 Vztah k jiným koncepcím
Vzhledem ke svému zaměření má Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 vztah k dokumentům
na evropské, národní a regionální úrovni. Opatření a aktivity navrhované v rámci této koncepce by měly být
v souladu s cíli vybraných strategických a programových dokumentů, především těch, které byly připraveny
pro programové období 2014+.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni


EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (tzv. Strategie
Evropa 2020);



Další dokumenty k uvedené stěžejním iniciativě Strategie Evropa 2020;



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a dalších.

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni


Strategie regionálního rozvoje ČR



Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje



Strategie udržitelného rozvoje ČR



Strategický rámec Česká republika 2030



Národní dokument pro územní dimenzi



Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace



Politika územního rozvoje ČR, Aktualizace č. 1



Státní politika životního prostředí ČR



Priority financování České republiky uvedené v Dohodě o partnerství pro programové období 2014
– 2020



Strategie adaptací na klimatickou změnu ČR ad.

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na regionální úrovni


Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020



Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 - 2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 - 2020



Regionální inovační strategie ÚK, Krajská příloha k národní RIS 3 pro Ústecký kraj



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 - 2018



Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje (zpracován na každý rok)



Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi



Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 –
2018
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Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 - 2021



Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v Ústeckém kraji na období 2015 -2020.



Dopravní plán 2017 – 2021



Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje



Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 2011, ve znění Aktualizace č. 1



Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

1.3.1

Vazby na další strategické dokumenty dle zpracovatelů koncepce

Vzhledem ke svému zaměření má SRÚK do roku 2027 vztah k řadě dokumentů na evropské, národní,
regionální, krajské i místní úrovni. Vychází tedy nejen z národních strategických dokumentů, ale zohledňuje
i strategické dokumenty na regionální (případně i subregionální a municipální) úrovni.
Cíle navrhované v rámci této koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických a programových
dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2014+. Vzhledem k tomu, že soulad
s připravovanou kohezní politikou EU byl jedním z jejich hlavních cílů, reaguje Strategie na všechny
informace, které byly dostupné v době její přípravy.
Při zpracování uvedené koncepce byly respektovány všechny relevantní dokumenty na úrovni EU
připravované pro příští programové období, z nichž mezi nejdůležitější patří:


EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (tzv. Strategie
Evropa 2020),



Další dokumenty k uvedené stěžejním iniciativě Strategie Evropa 2020,



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a dalších.

Kromě výše uvedené oblasti kohezní politiky, byly při zpracování Strategie i Vyhodnocení vzaty v úvahu
i další národní a regionální dokumenty.
Protože přehled cílů hlavních relevantních koncepcí je podrobně uveden v kapitole č. 5 tohoto Vyhodnocení
a jejich obsah byl použit při tvorbě referenčních cílů životního prostředí (hlavní metoda Vyhodnocení
koncepce), nejsou v této podkapitole duplicitně jejich názvy a obsah uváděny.
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2

INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

2.1 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Dotčené území je vymezeno územím Ústeckého kraje (rozloha: 5 339 km2, počet obyvatel v roce 2017:
820 759), které leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí
se Spolkovou republikou Německo, a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj
s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě
se Středočeským krajem. (ČSÚ, 2017)
Nejvýše položené místo na území kraje leží na úbočí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce, jehož vrchol
se nachází již na území kraje Karlovarského (nejvyšší bod Macecha 1 113 m n. m., okres Chomutov). Jestliže
pomineme dna povrchových dolů, je nejníže položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska
(115 m n. m., okres Děčín), což je zároveň nejníže položené místo v ČR. Největším vodním tokem na území
kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany
se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka
Kamenice. V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická
nádrž, vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje. (bussinesinfo.cz)
Pro potřeby pořízení SRÚK bylo území kraje dále rozčleněno do pěti typových regionů podle specifických
problémů, se kterými se jednotlivé oblasti kraje potýkají. Z pohledu životního prostředí to jsou následující:
Jádrová oblast
Jádrová oblast se nachází v rekreačně atraktivní krajině Českého středohoří a Labských pískovců
(resp. Děčínských stěn), kde jsou vymezeny stejnojmenné CHKO. Území těchto pohoří je ovšem
charakteristické existencí rozsáhlých svahových nestabilit, které místy ohrožují sídla i veřejnou
infrastrukturu a limitují možnosti budování nové liniové infrastruktury. Sídla podél řeky Labe
jsou ve zvýšené míře ohrožována povodněmi.
Území je charakteristické mimořádným počtem a především na Ústecku pak mimořádným rozsahem
brownfieldů. V území se také nachází větší množství lokalit starých ekologických zátěží nejvyšších priorit.
Specifickým problémem je umístění průmyslových provozů s riziky závažných havárií a provozů zatěžujících
obytné prostředí přímo v intravilánu města Ústí nad Labem.
Pánevní oblast
Většina území je postižena zhoršenou kvalitou ovzduší vyznačující se plošně zvýšenými koncentracemi
škodlivin, které zde patří k nejvyšším v rámci ČR. Specifikem je existence rozsáhlých území znehodnocených
těžbou hnědého uhlí. Je zde mimořádná koncentrace brownfieldů a vysoká koncentrace starých
ekologických zátěží včetně zátěží s nejvyšší prioritou.
Rekreační oblast
V Krušných horách je nejvyšší kvalita ovzduší v ÚK z hlediska nízkých koncentrací většiny sledovaných
škodlivin, v menší míře zde však přetrvává imisní zátěž s negativními důsledky na vlastnosti půd a stav
lesních porostů. I v Českém Švýcarsku je možné zaznamenat výrazně lepší kvalitu ovzduší než ve zbytku ÚK.
V Krušných horách jsou silně poškozeny lesní porosty a v souvislosti s odumíráním náhradních dřevin zde
bude nezbytné provádět rozsáhlou obnovu lesních porostů. Sídla i infrastrukturu v Českém Švýcarsku místy
ohrožují svahové nestability. Je zde také poměrně omezený výskyt brownfieldů, brownfieldy převážně
menšího rozsahu se v území soustředí především na Vejprtsku.
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Poohří
Centrální část území je postižena zhoršenou kvalitou ovzduší, lepší kvalita ovzduší je v periferních částech
území a zejména na Podbořansku. V území se nachází poměrně velké množství sociálně vyloučených lokalit
(SVL), ale vzhledem k jejich zpravidla menšímu rozsahu a menší lidnatosti je podíl sociálně vyloučených
obyvatel v území spíše nízký. V území se nachází větší množství zpravidla méně rozsáhlých brownfieldů
a několik lokalit starých ekologických zátěží s nejvyšší prioritou.
Území je vzhledem k výskytu kvalitní orné půdy i specifických podmínek (teplé a suché klima) tradiční
zemědělskou oblastí s poměrně vysokým významem zemědělské produkce. Zdejší kvalitní zemědělská půda
je ovšem silně ohrožena erozí. V regionu existují poměrně rozsáhlá záplavová území, realizovaná
protipovodňová opatření však snižují ohrožení místních sídel. Vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě
i absenci splaškové kanalizace s ČOV v menších sídlech se zde především méně vydatné vodní toky potýkají
se zhoršenou jakostí vod.
Šluknovsko
Kvalita ovzduší na Šluknovsku je příznivější, než na většině území Ústeckého kraje. V důsledku útlumu
místního (především textilního) průmyslu se v regionu nachází velké množství brownfieldů, ty jsou však
zpravidla plošně méně rozsáhlé a nenacházejí se zde staré ekologické zátěže s nejvyšších priorit.

Obr. 3.
2.1.1

Typologie území kraje provedená pro potřeby Strategie (zdroj: SPF group, 2017)
Základní demografické charakteristiky a zdraví

V Ústeckém kraji žilo k 31. 12. 2016 821 377 osob, z toho 414 005 žen a 407 372 mužů, v tom 540 254 osob
ve věku 15 až 64 let, 130 785 dětí do 14 let a 150 338 obyvatel starších 65 let. Věkový ukazatel „index stáří“,
který je dán poměrem počtu obyvatel ve věku nad 65 let k počtu dětí do 14 let činí v ÚK v procentech
114,95 %, přičemž u žen je to 136,5 % a u mužů pouze 94,4 %.

17-R-06
Listopad 2017

27

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Střední délka života mužů i žen (tj. naděje na dožití při narození) je v Ústeckém kraji podprůměrná vztaženo
k celé České republice. Obecně tři kraje na posledních místech jsou v případě žen i mužů kraj Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský.
V roce 2016 se v Ústeckém kraji narodilo 8 263 dětí (živě narození) a zemřelo 9 058 obyvatel. Nejčastější
příčinou úmrtí v tomto obvodu (46,5 %) byly v roce 2015 stejně jako v celorepublikovém průměru (45,8 %)
nemoci oběhové soustavy (infarkt myokardu, ischemické choroby, cévní nemoci mozku aj.). Podíl
zhoubných novotvarů v příčinách úmrtí na úrovni 24,7 % byl v ÚK v roce 2015 stejný jako
v celorepublikovém průměru, který činí 24,7 %.
Prognóza vývoje zdravotního stavu je zpracována na základě současného zdravotního stavu a budoucího
populačního vývoje obyvatelstva Ústeckého kraje a lze (stejně jako v celé ČR) očekávat následující trendy:


další prodlužování doby dožití, stárnutí populace a s tím spojené zvyšování počtu lidí ve vyšších
věkových skupinách, bude vzhledem k silné závislosti nemocnosti na věku pacientů znamenat další
nárůst nemocnosti,



pokračující změna struktury onemocnění od akutních k chronickým,



další nárůst počtu závažných chronických onemocnění, zejména:



nádorová onemocnění, o onemocnění oběhové soustavy (ischemické nemoci srdeční, cévní nemoci
mozku),



muskuloskeletální poruchy,



metabolické poruchy (diabetes, metabolický syndrom, obezita),



astma, chronická obstruktivní onemocnění plic,



vysoký krevní tlak,



onemocnění ledvin,



poruchy zraku,



poruchy sluchu;



nárůst počtu onemocnění nervového systému (demence a Alzheimerovou choroba). (Ústecký kraj,
2014)

Je nutné si uvědomit, že ukazatele zdravotního stavu celkově ukazují vliv genetické dispozice, životního
stylu vázaného často k zaměstnání, potencující vliv životního prostředí, historii profesní i osobní. Ukazují
také dále na účinnost primární, sekundární či terciární prevence.
2.1.2

Klimatické poměry

Na území Ústeckého kraje se nachází v závislosti na lokální expozici a na nadmořské výšce 3 klimatické
oblasti, od teplé přes mírně teplou až po chladnou. Chladná oblast se vyskytuje na severozápad od města
Teplice, kde je chladné podnebí způsobeno masivem Krušných hor. Teplá klimatická oblast přiléhá k údolím
řek Ohře a Labe před soutokem, a také k údolí řeky Bíliny. Mírně teplá oblast je lokalizována
na severovýchod od města Ústí nad Labem. (ÚAP Ústeckého kraje, 2015)
Dle Quitta (1971) se na území Ústeckého kraje vyskytují klimatické oblasti MT2, MT3, MT4, MT7, MT9,
MT11 a T2, horské polohy pak reprezentují chladné oblasti CH6 a CH7. Charakteristiky jednotlivých
klimatických oblastí jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 5
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Tab. 5.

Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)

Číslo oblasti

MT2

MT3

MT4

MT7

MT9

23 – 30

20 – 30

20 – 30

30 – 40

40 – 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a
více

140 – 160

120 – 140

140 – 160

140 – 160

140 – 160

Počet mrazových dnů

110 – 130

130 – 160

110 – 130

110 – 130

110 – 130

40 – 50

40 – 50

40 – 50

40 – 50

30 – 40

-3 - -4

-3 - -4

-2 – -3

-2 - -3

-3 - -4

Počet letních dnů

Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

16 – 17

16 – 17

16 – 17

16 – 17

17 – 18

Průměrná teplota v dubnu

6–7

6–7

6–7

6–7

6–7

Průměrná teplota v říjnu

6–7

6–7

6–7

7–8

7–8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a
více

10 – 130

110 – 120

110 – 120

100 – 120

100 – 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

450 – 500

350 – 450

350 – 450

400 – 450

400 – 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

250 – 300

250 – 300

250 – 300

250 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

80 – 100

60 – 100

60 – 80

60 – 80

60 – 80

Počet dnů zamračených

150 – 160

120 – 150

150 – 160

120 – 150

120 – 150

40 – 50

40 – 50

40 – 50

40 – 50

40 – 50

Počet dnů jasných
Číslo oblasti

MT11

T2

CH6

CH7

40 – 50

50 – 60

10 – 30

10 – 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a
více

140 – 160

160 – 170

120 – 140

120 – 140

Počet mrazových dnů

110 – 130

100 – 110

140 – 160

140 – 160

30 – 40

30 – 40

60 – 70

50 – 60

-2 - -3

-2 - -3

-4 - -5

-3 - -4

17 – 18

18 – 19

14 – 15

15 – 16

Průměrná teplota v dubnu

7–8

8–9

2–4

4–6

Průměrná teplota v říjnu

7–8

7–9

5–6

6–7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a
více

90 – 100

90 – 100

140 – 160

120 – 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 400

350 – 400

600 – 700

500 – 600

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 250

200 – 300

400 – 500

350 – 400

50 – 60

40 – 50

120 – 140

100 – 120

120 – 150

120 – 140

150 – 160

150 – 160

40 – 50

40 – 50

40 – 50

40 – 50

Počet letních dnů

Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

2.1.3

Ovzduší

Kvalita ovzduší Ústeckého kraje je dlouhodobě ovlivňována zejména průmyslovým charakterem kraje,
povrchovou těžbou, lokálními topeništi a také rozptylovými podmínkami.
V Ústeckém kraji bylo v roce 2015 evidováno 189 průmyslových zařízení, spadajících pod IPPC. Do kategorie
Energetika spadá 18 zařízení – převážně elektrárny, teplárny a zařízení pro výrobu tepla pro průmyslové
účely. Řadí se sem také rafinérie v Litvínově. Do kategorie Výroba a zpracování kovů je zařazeno 21 zařízení,
kam patří např. slévárny, žárové zinkovny, válcovna, zařízení pro výrobu automobilových dílů, ad. Nerosty
se zpracovávají v 16 zařízeních, tj. v závodech na výrobu skla, keramických výrobků, cementu, cihel,
či žáruvzdorných materiálů. Chemický průmysl zde zastupuje 61 zařízení, z těch největších se jedná
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o chemickou výrobu v Ústí nad Labem, výrobu ropných produktů v Litvínově, výrobu kyselin a hnojiv
v Lovosicích a mnoho dalších. (CENIA, 2015).
Přestože se ovzduší v Ústeckém kraji v minulých letech poměrně výrazně zlepšilo a celkové emise hlavních
znečišťujících látek se snížily, stále převyšují průměr EU. Zásadním problémem se v posledních letech stal
opětovný lokální nárůst znečištění ovzduší oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, polyaromatickými uhlovodíky
(PAU) a zejména polétavým prachem (PM10) ve velkých městech a v blízkosti zatížených komunikací
v důsledku rostoucích intenzit automobilové dopravy.

2.1.3.1 Emisní situace
Emise znečišťujících látek v Ústeckém kraji v období 2000 – 2015 celkově poklesly, a to i přes rozkolísaný
vývoj většiny z nich, na celkovou hodnotu 115,5 tis. t. Nejvýznamnější pokles zaznamenaly emise SO2
(o 61,1 %), přesto Ústecký kraj vykazoval v roce 2015 celorepublikově nejvyšší podíl emisí této škodliviny,
a to 33,4 tis t.rok-1, což je cca 27 % v rámci ČR. Dalšími v pořadí jsou Středočeský kraj (19,7 tis t.rok-1, 16 %)
a Moravskoslezský kraj (18 tis t.rok-1, cca 15 %). Nejvyšší podíl emisí v rámci ČR vykazoval v roce 2015
Ústecký kraj i u NOx (31,5 tis t.rok-1, cca 19 % v rámci ČR). V emisích TZL zaujímal Ústecký kraj v roce 2015
druhou nejvyšší produkci v ČR (6,4 tis t.rok-1, cca 15 %) – zde byl na prvním místě kraj Středočeský
(7,3 tis t.rok-1, cca 17 %). Vysoký podíl měrných emisí SO2 na plochu je dobře patrný z grafického vyjádření
níže (Obr. 4). (ČHMÚ, 2015)

Obr. 4.

Emisní hustoty SO2 ze čtverců 5x5 km v ČR v roce 2014 (ČHMÚ, 2015)

Na celkových emisích znečišťujících látek v Ústeckém kraji se v roce 2015 největší měrou podílely
zmiňované emise SO2 a emise NOx, které v obou případech pocházejí ze zdrojů na výrobu elektřiny a tepla uhelné elektrárny, ale i chemické a hutní podniky (u emisí SO2 se jedná o 95,6 %, u emisí NOx o 85,2 %).
Mezi další sledované emise patří emise CO, které pocházejí především z lokálního vytápění domácností
(54,9 %), a emise VOC z používání a výroby organických rozpouštědel (63,1 %).
Největšími přispěvateli znečištění ovzduší látkami TZL byly v roce 2015 malé stacionární zdroje znečišťování
ovzduší, tedy i domácí topeniště (cca 67 % z celkových ročních emisí). Lokální topeniště se podílejí
na znečištění ovzduší významně především v podzimních a zimních měsících a jsou významným
producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály organických látek. K nárůstu znečištění dochází
i v oblastech s možnostmi alternativního vytápění ušlechtilejšími palivy (plyn). Příčinou je mimo jiné
i částečný návrat k vytápění tuhými palivy, způsobený především zvyšováním nákladů na vytápění
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při současné dostupnosti levnějších druhů pevných paliv, v některých případech doprovázený i spalováním
odpadů se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. Dále jsou emise prachu vázané na povrchovou
těžbu (především uhlí), kdy dochází k uvolňování prachových částic do ovzduší nejen v důsledku samotného
principu těžebních prací, ale také jako re-emise při pojezdu nákladních aut a ostatní těžké techniky v místě
těžby, případně na přilehlých komunikacích.
Emise NH3 vznikají zejména z činností souvisejících s chovem hospodářských zvířat (92,2 %). (CENIA, 2015)
Vývoj emisí znečitujících látek mezi lety 2000 až 2015 je znázorněn na Obr. 5 níže.

Obr. 5.

Vývoj emisí znečišťujících látek mezi lety 200 – 2015 (CENIA, 2015, zdroj dat ČHMÚ)

Dle Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Severozápad CZ04 - zahrnující Ústecký a Karlovarský kraj –
je majoritním zdrojem emisí tuhých látek i suspendovaných částic PM10 a PM2,5 na území zóny CZ04
Severozápad doprava, druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou pak lokální topeniště (vytápění domácností).
Vývoj emisí celé hodnocené oblasti je ovlivněn především produkcí elektráren ČEZ, dalších energetických
zdrojů (United Energy - teplárna Komořany, UNIPETROL RPA, Teplárna Trmice) a průmyslových výrob (Česká
rafinérská, Lovochemie). Nejvýznamněji se to týká emisí SO2 a NOx, u nichž podíl uvedených zdrojů
na celkových emisích stacionárních zdrojů dosahuje cca 90 %. Výrazný pokles emisí SO2 a částečně také TZL
v r. 2008 byl spojen s naplněním požadavků Národního plánu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých
spalovacích zdrojů. Od r. 2007 dochází rovněž k postupnému poklesu emisí NOx. Nejvýznamnější podíl
na tomto má komplexní obnova Elektrárny Tušimice (ze 7,5 kt emisí NOx v r. 2007 klesly emise na cca 1,7 kt
v roce 2011). K poklesu došlo i u dalších elektráren a rovněž u provozovny AGC Flat Glass Czech a.s. - závod
Řetenice. Emise z vytápění domácností závisí především na charakteru topné sezóny. Lze konstatovat, že
dva roky s odlišnými klimatickými podmínkami mohou vychýlit emisní bilanci z vytápění domácností o 10 –
20 % v závislosti na druhu emisí. (MŽP, 2016)
Rovněž z tabulek vývoje vypouštění emisí jednotlivých kategorií zdrojů znečišťování ozvduší během let 2011
- 2015 níže (Tab. 6 až Tab. 9) vidíme v případě produkce SO2 a NOx zřejmý významný vliv velkých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž uvolňované množství do ovzduší se však s lety snižuje.
Hodnoty měrných emisí TZL, CO a VOC v průběhu let 2011 – 2015 vykazují také snižující se tendenci,
přestože velkost emisí během let kolísá. U emisí NH3 vidíme během let 2011 – 2015 mírný nárůst v případě
malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, naopak u velkých zdrojů dochází k poklesu množství
vypouštěných emisí této škodliviny.
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Tab. 6.

Měrné emise základních znečišťujících látek REZZO 1 v Ústeckém kraji

REZZO 1
TZL

Rok

SO2
-1

NOx
-1

-1

CO

VOC
-1

NH3

-1

-1

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

2011

2 050,8

59 972,4

46 592,3

8 643,0

3 774,6

198,2

2012

1 919,8

54 860,6

40 105,4

8 788,3

3 616,0

218,6

2013

1 775,9

39 982,1

34 223,3

9 542,2

3 439,1

156,4

2014

1 680,9

35 521,0

29 501,4

8 260,1

3 415,0

130,8

2015

1 703,0

31 883,3

26 873,7

7 713,5

3 251,6

127,9

Tab. 7.

Měrné emise základních znečišťujících látek REZZO 2 v Ústeckém kraji

REZZO 2
TZL

Rok

SO2
-1

NOx
-1

-1

CO

VOC
-1

NH3

-1

-1

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

2011

133,9

181,7

229,1

173,5

311,4

0,0

2012

118,5

165,5

242,5

181,1

517,0

0,0

2013

2,6

8,7

36,8

8,9

2,0

0,0

2014

2,7

11,5

31,2

7,5

1,7

0,0

2015

2,4

8,9

29,6

7,1

1,6

0,0

Tab. 8.

Měrné emise základních znečišťujících látek REZZO 3 v Ústeckém kraji

REZZO 3
TZL

Rok

SO2
-1

NOx

-1

CO

-1

VOC
-1

-1

NH3
-1

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

2011

5 014,1

1 444,4

441,7

15 400,8

8 927,8

2 549,2

2012

4 899,4

1 599,6

485,6

16 869,1

8 642,0

2 714,3

2013

4 685,1

1 671,4

500,5

17 368,8

8 398,1

2 895,8

2014

4 277,8

1 184,5

415,3

14 438,6

7 992,4

2 849,3

2015

4 326,8

1 449,6

443,6

15 408,5

8 500,6

2 930,3

Tab. 9.

Měrné emise základních znečišťujících látek REZZO 1-3 v Ústeckém kraji

REZZO 1 - 3
Rok

TZL

SO2
-1

NOx
-1

-1

CO

VOC
-1

-1

NH3
-1

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

[t.rok ]

2011

7 198,9

61 598,5

47 263,1

24 217,3

13 013,8

2 747,4

2012

6 937,6

56 625,8

40 833,6

25 838,4

12 775,0

2 932,9

2013

6 463,7

41 662,3

34 760,6

26 919,9

11 839,2

3 052,2

2014

5 961,4

36 717,0

29 947,9

22 706,1

11 409,1

2 980,2

2015

6 019,6

33 341,7

27 346,8

23 129,1

11 753,8

3 058,2

Na Obr. 6 je znázorněn vývoj emisí látek znečišťujících ovzduší v Ústeckém v jednotlivých letech, od roku
2000 do 2014 a jejich porovnání s hodnotami celorepublikovými.
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Měrné emise REZZO 1 – 4 podle zdroje znečištění v Ústeckém kraji (v t.km-2)

Obr. 6.

Kromě již výše zmíněných stacionárních zdrojů se na znečišťování ovzduší ve městech a městských
aglomeracích, případně podél dopravně zatížených tras, významně podílí také doprava, a to především
v důsledku narůstající intenzity vnitrostátní i mezinárodní kamionové přepravy. Na některých úsecích silnic
v kraji se intenzita dopravy, zejména v první polovině stávající dekády, zvýšila o desítky procent.
Automobilová doprava je zdrojem především emisí CO, NOx a tuhých znečišťujících látek (TZL). Celkově
se v roce 2015 doprava (resp. mobilní zdroje) na znečišťování ovzduší Ústeckého kraje (vztaženo na celou
plochu kraje) podílela 19% (CO) a 13 % (NOx). Nejvýznamnějšími zdroji jsou nejzatíženější silniční úseky
především dálnice D8 a silnic I/30, I/13, I/8, I/7 a II/817 a již zmiňovaná města.
Dalším, výše nezmíněným zdrojem znečištění ovzduší, je významný lokální vliv termicky aktivních důlních
odvalů (nutnost sanace) a vliv velkých plošných rekultivačních prací.

2.1.3.2 Imisní situace
Významnou část Ústeckého kraje v posledních letech stále zaujímá oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO). Koncentrace škodlivin v ovzduší je mimo jiné závislá na meteorologické situaci, a proto je tento
faktor v jednotlivých sezónách i letech různě významný. K překračování 24hodinového imisního limitu
nejčastěji dochází v zimních měsících a souvisí s aktuálními meteorologickými a rozptylovými podmínkami,
které nejvíce ovlivňují koncentraci škodlivin.
V roce 2015 došlo k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku na celkem 26 % území
kraje. Oproti předchozímu roku tak došlo k výraznému poklesu, neboť v roce 2014 byl imisní limit
se zahrnutím přízemního ozonu překročen na celkem 43 % území. Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší
v Ústeckém kraji udává mapa oblastí s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví včetně zahrnutí
přízemního ozonu (Obr. 7). (CENIA, 2015) Bez zahrnutí přízemního ozonu se jednalo o 4,54 % území kraje.
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Obr. 7.

Oblasti kraje s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu,
2015 (CENIA,ČHMÚ 2015)

Při hodnocení kvality ovzduší bez zahrnutí přízemního ozonu se v roce 2015 jednalo o 4,5 % území kraje,
v němž došlo k překročení limitů, což představuje významný meziroční pokles, neboť v roce 2014 došlo
k překročení na 35,2 % území kraje.
Na území Ústeckého kraje je v současné době provozováno 24 automatických měřicích stanic. Z toho
15 stanic provozuje ČHMÚ, 8 stanic ČEZ, a.s. a 1 stanici Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická Žatec, p. o.
V roce 2015 byl opakovaně překročen denní imisní limit pro suspendované částice PM10 na 2 stanicích
(stanice Lom a Most), dále byl překročen maximální denní 8h klouzavý průměr koncentrace ozonu
na 1 lokalitě (Rudolice v Horách) a roční imisní limit pro BaP na 1 stanici (Teplice). Na všech ostatních
stanicích umístěných na území Ústeckého kraje naměřené hodnoty nedosáhly hodnoty imisního limitu.
(CENIA, 2015)
Vývoj imisí na stanicích Ústeckého kraje mezi roky 2012 – 2015 (ČHMÚ) je uveden v tabulkách níže.
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Tab. 10. Počet překročení 24hod. limitu PM10 (UAT = max. 35x za rok), (ČHMÚ)
Rok

2012

2013

2014

2015

Počet překročení

Počet překročení

Počet překročení

Počet překročení

Lom

51

39

66

42

Most

68

48

64

37

-

-

57

-

Ústí n. L. Město

53

38

56

-

Ústí n. L. Všebořická (hot spot)

57

43

55

-

Děčín

58

-

54

-

Teplice

48

-

51

-

Milá

-

-

49

-

Krupka

-

36

43

-

Droužkovice

-

-

37

-

Tušimice

-

-

37

-

Stanice

Chomutov

Je důležité zmínit, že v některých oblastech se na koncentracích znečištění výrazně podílejí lokální
topeniště. Například v případě PM10 může být příspěvek lokálních topenišť k celkovým koncentracím
v průměru od 1 - 5 µg.m-3 , ale lokálně mohou přispívat i více než 15 µg.m-3.
Tab. 11. Překročení maximálního denního 8h klouzavého průměru koncentrace ozonu (max. 25x průměr
za 3 roky), (ČHMÚ)
Rok

2010 - 2012

2011 - 2013

2012 - 2014

2013 - 2015

Stanice

Počet překročení

Počet překročení

Počet překročení

Počet překročení

Sněžník

51

-

-

-

Tušimice

-

-

-

-

Rudolice v Horách

-

-

-

28,3

Ústí n. L. - Kočkov

-

-

-

-

Tab. 12. Překročení ročního imisního limitu B(a)P (LV = 1 ng.m-3), (ČHMÚ)
Rok

2012

2013

2014

2015

Stanice

Hodnota

Počet překročení

Počet překročení

Počet překročení

Teplice

1,24

1,31

1,07

1,11

Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova

1,11

1,27

1,59

-

Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek (SO2, NO2, PM10 a PM2,5) v Ústeckém
kraji (modrý obdélník) v porovnání s imisními koncentracemi v ostatních částech ČR jsou znázorněny
na obrázcích níže.
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Obr. 8.

Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2, 2011 – 2015 (ČHMÚ, 2017)

Obr. 9.

Pole nejvyšší 24h koncentrace SO2 v roce 2015 (ČHMÚ, 2017)
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Obr. 10. Roční průměrné koncentrace SO2 v ČR, v roce 2015. (ČHMÚ, 2017)

Obr. 11. Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10 v ČR, 2011 - 2015 (ČHMÚ, 2017)
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Obr. 12. Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5 v ČR, 2011 - 2015 (ČHMÚ, 2017)

Obr. 13. Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací BaP v ČR, 2011 - 2015 (ČHMÚ, 2017)
2.1.4

Příroda a krajina

2.1.4.1 Velkoplošná zvláště chráněná území
Na území Ústeckého kraje nachází, nebo do něj zasahuje, pět velkoplošných zvláště chráněných území
(VZCHÚ). Jedná se o Národní park (dále jen NP) České Švýcarsko, Chráněnou krajinnou oblast (dále jen
CHKO) České středohoří, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Celková výměra velkoplošných zvláště chráněných území činí 140 846 ha (rozloha NP činí 7 900 ha, rozloha
CHKO celkem 132 946 ha), což je více než 26 % území kraje. Tato hodnota je třetí nejvyšší v porovnání krajů
ČR. Lokalizace zvláště chráněných území v Ústeckém kraji je znázorněna na Obr. 14 níže.
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Obr. 14. ZCHÚ v Ústeckém kraji (CENIA, 2014)
Národní park (NP) České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000 jako nejcennější území původní CHKO Labské
pískovce. Předmětem jeho ochrany je geomorfologicky nejpestřejší část České křídové tabule budovaná
turonskými kvádrovými pískovci, které utvářejí skalní města, bloky, věže a pilíře s četnými hlubokými
roklemi a soutěskami. Vzácná flóra se vyskytuje zejména v inverzních polohách na dnech depresí, kde má
své biotopy řada podhorských a horských druhů. Cenná jsou rovněž menší rašeliniště, unikátem je skalní
útvar Pravčické brány. NP se nachází na území SO ORP Děčín, Varnsdorf a Rumburk. Do I. zóny NP
je zařazeno 21 % území, do II. zóny 78 % a do III. zóny 1 % území. V I. zóně se nachází nejcennější segmenty
národního parku: Pravčická brána - Kozí důl, Soutěsky Kamenice, Křinice - Růžová zahrada - Dravčí stěny,
Růžák, Mlýny - Větrovec, Babylon - Goliště a Bílý potok. Na NP navazuje na území Německa NP Saské
Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).
Území národního parku je součástí Evropsky významné lokality České Švýcarsko (EVL) a Ptačí oblasti (PO)
Labské pískovce. Předmětem ochrany PO Labské pískovce je sokol stěhovavý (Falco peregrinus), výr velký
(Bubo bubo), chřástal polní (Crex crex) a datel černý (Dryocopus martius).
CHKO Labské pískovce byla vyhlášena v roce 1972, ke změně jejího vymezení došlo v souvislosti se zřízením
NP České Švýcarsko v roce 2000. Celková výměra je cca 24 500 ha. Nachází se na území SO ORP Děčín,
Rumburk, Varnsdorf a Ústí nad Labem. Ve své současné podobě představuje především ochranné pásmo
národního parku, který byl vyčleněn z její nejcennější části.
Chráněné území je typem harmonické krajiny s převahou lesa. Krajina má silně členitý reliéf a hluboké údolí
Labe ji rozděluje na dvě odlišné části. Levobřežní část s nejvyšší horou Děčínským Sněžníkem má výraznou
převahu lesa s několika bezlesými enklávami a různorodě svažitým sklonem pískovcových skalních útvarů
a masivů do Libouchecké plošiny. Pravobřežní část s hlubokými údolími vodních toků zaříznutých
do pískovcové tabule je charakteristické střídání rozsáhlých komplexů lesa s nelesní půdou, dnes především
loukami, pastvinami, remízy a vesnickou zástavbou.
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Na území CHKO Labské pískovce jsou vymezeny následující lokality tvořící soustavu chráněných území
Natura 2000: evropsky významné lokality Labské údolí CZ0424111, České Švýcarsko CZ0424031,
Královomlýnský rybník CZ0422079, Horní Kamenice CZ0423507, Jílové u Děčína – škola CZ0423653,
Libouchecké bučiny CZ0420500, Olšový potok CZ0420501 a Ptačí oblast Labské pískovce zahrnující krom
CHKO a NP České Švýcarsko i území mimo CHKO Labské pískovce (PR Velký rybník a PR Světlík).
Předmětem ochrany PO Labské pískovce je sokol stěhovavý (Falco peregrinus), výr velký (Bubo bubo),
chřástal polní (Crex crex) a datel černý (Dryocopus martius).
CHKO České středohoří byla vyhlášena roku 1976. Na území Ústeckého kraje je lokalizován v SO ORP Děčín,
Litoměřice, Lovosice, Louny, Most, Teplice, Bílina a Ústí nad Labem. Rozloha CHKO je 107 tis. ha. Horninové
podloží tvoří třetihorní vulkanity, morfologicky výrazné typickými kuželovitými a kupovitými tvary. Území
je charakteristické velmi pestrou flórou i faunou, danou střídáním typických stepních a lesostepních
společenstev nižších nadmořských výšek a jižních expozic se severskými a alpinskými druhy, které sem
pronikly v dobách ledových. Mozaika lesů, různě obhospodařovaných pozemků orné půdy, luk, pastvin,
sadů a vinic i hospodářsky nevyužívaných ploch skal, sutí mokřadů, vodních toků vytváří spolu s velkým
množstvím drobných sídel bohatost celé chráněné oblasti.
Na území CHKO České středohoří se nachází celkem 32 evropsky významných lokalit (EVL) na celkové ploše
4168,11 ha, tj. cca 3,92 % z celkové rozlohy CHKO. Jmenovitě se jedná o lokality: EVL Babinské louky,
EVL Bezejmenný přítok Trojhorského potoka, EVL Bílé stráně u Litoměřic, EVL Binov – Bobří soutěska,
EVL Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch, EVL Borečský vrch, EVL Březina, EVL Dobrná, EVL Dolní
Ploučnice, EVL Držovice – rodinný dům, EVL Holý vrch u Hlinné, EVL Horní Kamenice (část), EVL Hořenec –
Čičov, EVL Huníkovský potok, EVL Křížové vršky – Malý vrch – Šibeník, EVL Košťálov, EVL Lhota, EVL Lipská
hora, EVL Lovoš, EVL Luční potok – Třebušín, EVL Milešovka, EVL Oblík – Srdov – Brník, EVL Ostrý,
EVL Plešivec, EVL Ploskovice, EVL Radobýl, EVL Raná – Hrádek, EVL Sedlo, EVL Sinutec – Dlouhý kopec,
EVL Třtěnské stráně, EVL Vrch Milá, EVL Všechlapy – Kamýk. Od roku 2004 je navržena další EVL – rozšíření
EVL Labské údolí, která je zatím vymezena jen v CHKO Labské pískovce. Ptačí oblasti nejsou na území CHKO
České středohoří vyhlášeny.
CHKO Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976. Na území Ústeckého kraje se nachází jeho menší část,
a to v SO ORP Varnsdorf, Děčín a Rumburk. Větší část CHKO se nachází v Libereckém kraji. Celková výměra
CHKO je cca 27 000 ha. Území má pestrou skladbu horninového podloží a je značně zalesněno,
kdy převažují druhotné smrkové lesy, místy se však vyskytují i relativně přirozené smíšené lesy a bučiny.
Krajinný ráz dotváří hojně zastoupená lidová architektura.
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena roku 1976. Z celkové rozlohy (cca 27 000 ha) se na území
Ústeckého kraje nachází pouze malá část (SO ORP Litoměřice), větší část zasahuje na území Středočeského
a Libereckého kraje. Chráněno je zde území České křídové tabule budované kvádrovými pískovci, které
utvářejí skalní města, bloky, věže a pilíře s četnými hlubokými roklemi a soutěskami. Místy vystupují
třetihorní neovulkanity. Vzácná flóra se vyskytuje zejména v inverzních polohách na dnech depresí, kde má
své biotopy řada podhorských a horských druhů (všechny popisy viz KÚ Ústeckého kraje, 2015).

2.1.4.2 Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
Na území Ústeckého kraje se na konci roku 2016 nacházelo celkem 167 přírodních památek a přírodních
rezervací všech kategorií (Krajský úřad Ústeckého kraje, 2017), 14 národních přírodních památek
a 13 národních přírodních rezervací.

2.1.4.3 Přírodní parky
V Ústeckém kraji bylo vyhlášeno následující 7 přírodních parků:


Bezručovo údolí



Dolní Poohří
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Doupovská pahorkatina



Džbán



Loučenská hornatina



Údolí Prunéřovského potoka



Východní Krušné hory

2.1.4.4 Významné krajinné prvky (VKP)
Součástí cenných částí přírody jsou v Ústeckém kraji také významné krajinné prvky (VKP), kterými jsou
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, která utvářejí její typický vzhled
nebo přispívají k udržení její stability (např. ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní
nivy), ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny - nádrže ad.). Dále jimi mohou být jiné části
krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje (např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy).
Významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady, mezi které na území Ústeckého kraje patří
Klášterec nad Ohří, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Litvínov, Most, Duchcov, Bílina, Teplice, Krupka, Ústí
nad Labem, Velké Březno, Libouchec, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Šluknov, Rumburk,
Varnsdorf, Úštěk, Štětí, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Libochovice, Louny, Žatec, Postoloprty
a Podbořany.

2.1.4.5 Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou vzájemně propojené soubory přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se na místní,
regionální a nadregionální ÚSES a jejich cílem je:


Uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny,



zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové
oddělení,



podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny,



uchování významných krajinných fenoménů.

Aktuální podoba nadregionálního a regionálního ÚSES na území kraje byla stanovena v Zásadách územního
rozvoje Ústeckého kraje z roku 2011. Vymezeno je 13 nadregionálních biocenter, 192 regionálních
biocenter, 28 nadregionálních biokoridorů a 112 regionálních biokoridorů nadregionálního a regionálního
ÚSES, jejich vymezení je zakresleno ve Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES v ZÚR
Ústeckého kraje.

2.1.4.6 Péče o chráněné živočichy
V České Republice existuje od roku 1997 Národní síť stanic pro handicapované živočichy, která sdružuje
subjekty pečující o zraněné a nemocné volně žijící živočichy. Jejich cílem je zajistit pomoc těmto živočichům
a umožnit jejich plnohodnotný návrat do přírody V Ústeckém kraji je do sítě zapojen Zoopark Chomutov.
V případě, že je zranění vážné a neumožňuje zvířeti plnohodnotný návrat do volné přírody, je ponecháno
trvale ve stanici.
V roce 2014 probíhala v kraji realizace programů na záchranu ohrožených živočišných a rostlinných druhů,
vyskytujících se na území kraje. Jednalo se o sysla obecného, užovku stromovou, bobra evropského, vydru
říční a hvozdík písečný český. Dále byly řešeny dva projekty na podporu a rozvoj soustavy územní a druhové
ochrany přírody.
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2.1.4.7 Invazní druhy
Specifickou problematikou v obecné ochraně rostlin a živočichů je problematika invazních druhů, tedy těch
druhů, jejichž introdukce a/nebo šíření ohrožuje biologickou diverzitu. Negativním působením je pronikání
do „přirozených“ společenstev a potlačování původních druhů, následně dochází k rozvrácení společenstva
a často tento proces končí vznikem silně pozměněných (v extrémních případech monocenózních)
společenstev, která jsou výrazně druhově ochuzena. Dalším negativem jsou zdravotní rizika invazních
rostlin, které mohou obsahovat jedovaté, nebo fototoxické látky, případně silné alergeny.
Nejvýznamnějšími invazními rostlinami v Ústeckém kraji jsou netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý
a křídlatka. Pokud se týká invazních druhů živočichů, v Ústeckém kraji se vyskytují zejména dva druhy
nepůvodních raků (rak bahenní a rak pruhovaný) a karas stříbřitý, z terestriálních živočichů např. ondatra
pižmová, norek americký, mýval severní, psík mývalovitý, jelen sika a muflon.

2.1.4.8 Natura 2000
Vzhledem k tomu, že přílohou č. 4 Vyhodnocení je samostatné naturové hodnocení a lokality soustavy
Natura 2000 jsou popsány i v kapitole „území se zvláštní ochranou“, jsou v této části uvedeny jen základní
informace.
V rámci soustavy Natura 2000 (Obr. 15) bylo v Ústeckém kraji v roce 2017 evidováno 5 ptačích oblastí (dále
PO), které na území kraje zaujímaly plochu 83 829 ha, tj. 15,7 % z jeho celkové rozlohy. Jmenovitě se jedná
o PO Nádrž vodního díla Nechranice; PO Novodomské rašeliniště – Kovářskou; PO Východní Krušné hory;
PO Labské pískovce a PO Doupovské hory. (CENIA, 2015)
Na území Ústeckého kraje je v současnosti (stav k červnu 2017) registrováno celkem 104 evropsky
významných lokalit (viz Hodnocení NATURA 2000), skutečný počet lokalit je však vyšší vzhledem k tomu,
že legislativně vyhlášené lokality se mnohdy skládají z více vzájemně nespojitých částí.

Obr. 15. Území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji v roce 2015
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Ochrana lokalit soustavy Natura 2000 se může potenciálně dostávat do konfliktu s rozvojovými aktivitami
SRÚK. Příčinou může být i skutečnost, že součástí soustavy Natura 2000 jsou i části území, která dříve
nebyla speciálně chráněna národní legislativou.
2.1.5

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže patří v Ústeckém kraji k závažným problémům životního prostředí. Jedná se
převážně o zátěže z oblasti důlního a hutnického průmyslu, uzavřené, technicky nevyhovující skládky
odpadů a území dlouhodobě (většinou v minulosti) provozovaných průmyslových podniků. V případě
skládek je největším problémem jejich rekultivace a zabezpečení, narážející na nedostatek finančních
prostředků obcí, které byly jejich provozovateli. Specifickým problémem území s bývalou hlubinnou těžbou
černého uhlí je nutnost zabezpečení starých likvidovaných důlních děl z hlediska jejich vlivu na povrch
a zamezení výstupu důlních plynů a dále devastace poddolovaných území s omezenými možnostmi
těžebních organizací a státu při odstraňování a nápravě způsobených škod.
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována lokalita, kde se vyskytuje závažné riziko kontaminace
podzemních vod, povrchových vod nebo horninového prostředí způsobené lidskou činností. Tato možná
kontaminace ohrožuje zdraví člověka nebo složky životního prostředí a její původce již neexistuje nebo není
znám.
V Ústeckém kraji je v Systému evidence kontaminovaných míst, registrováno 869 kontaminovaných míst.
Tyto lokality jsou v databázi zaneseny bez ohledu na jejich stav z hlediska provádění sanace (zda již byly
sanovány, zda na nich probíhá sanace, nebo ještě nejsou ani prozkoumány z hlediska kontaminace). Nejvíce
lokalit se SEZ v Ústeckém kraji představuji bývalé skládky odpadu – 395. Nejzávažnější SEZ jsou postupně již
od devadesátých let odstraňovány, stále jich však mnoho zbývá k odstranění. V Tab. 13 níže je uvedeno
sedm nejrizikovějších lokalit nacházejících se v zájmovém území.
Tab. 13. Staré ekologické zátěže s největší rizikovostí v Ústeckém kraji (SEKM, 2016)
Název lokality
ČEPRO,a.s.
středisko 04
Glaverbel Czech a.s.
Glaverbel Czech a.s.

Glaverbel Czech a.s.

Obec, k. ú.
Bechlín

Původ kontaminace
průsaky ze skladu
ropných produktů

Kontaminace a rizika
k. půdy a podzemních vod,
ohrožení zdraví prac. i obyvatel
okolních obcí

Teplice,

odpady a průsaky z

k. půdy a podzemních vod, riziko

Řetenice

historických provozů

kontaminace lázeňských vod

Dubí, Pozorka

skládka škváry a popele

Bílina, Chudeřice

dehtové jímky

u Bíliny
Unipetrol a.s.

Litvínov,

Skládka K1-K4

Růžodol

plaviště popílků

k. půdy a podzemních vod, riziko
kontaminace lázeňských vod
k. půdy a podzemních vod, riziko
kontaminace lázeňských vod
kontaminace půdy a podzemních
vod, riziko úniku

Hostomice

Hostomice nad
Bílinou

Dehet z výroby
generátorového plynu

k. dnových sedimentů, uvolňování k. do
vodního toku

Mencl Guss s.r.o.

Roudnice nad
Labem

Toxické odpady
v areálu

k. půdy a podzemních vod, riziko
k. vodních zdrojů

2.1.6

Odpady

Odpadové hospodářství kraje je do značné míry ovlivněno poměrně vysokou hustotou zalidnění, velkým
množstvím průmyslových zařízení a expanzí nově vznikajících výrobních zařízení. Odpadové hospodářství
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kraje lze charakterizovat velkým množstvím průmyslových odpadů a odpadů z obalů, stejně jako
komunálních odpadů od občanů.
Celková produkce odpadů na obyvatele v Ústeckém kraji klesla mezi lety 2009 a 2015 o 15,1 %
na 3 245,0 kg . obyv.-1 a meziročně 2014 – 2015 se snížila o 21,4 %. Výkyvy v produkci odpadů jsou úzce
spjaty s aktuálním stavem průmyslu, zejména se stavební činností a sanací starých ekologických zátěží.
Množství využitých ostatních odpadů na území Ústeckého kraje převyšuje jeho produkci. Tato disproporce
je způsobena migrací odpadů v rámci republiky a to z toho důvodu, že je v zájmovém území vysoké
zastoupení provozů na využití průmyslových a stavebních odpadů. (CENIA, 2015)
Celková produkce ostatních odpadů na obyvatele od roku 2009 poklesla o 7,7 % na 3 101,3 kg . obyv.-1
z důvodu snížení produkce stavebních a demoličních odpadů. Vysoká produkce v roce 2014 byla zapříčiněna
hlavně stavbou rychlostní silnice.
Celková produkce nebezpečných odpadů na obyvatele mezi lety 2009 – 2015 výrazně klesla o 68,9 %
na celkových 143,7 kg . obyv.-1. Na vývoji produkce nebezpečných odpadů se významně podílelo 44,0 %
snížení v roce 2013, které je možné dát do souvislosti především s postupným dokončováním odstraňování
starých ekologických zátěží a stavebních zakázek spojených s demoliční činností (došlo hlavně k úbytku
množství zeminy, kamení a stavebních směsí). Konkrétně se jednalo o dokončení sanace v bývalé výrobně
fenolů v Litvínově (areál Chempark Záluží) a ukončení demoličních prací při modernizaci elektráren Tušimice
a Prunéřov. Podíl celkové produkce nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů na obyvatele tak
mezi lety 2009 – 2015 poklesl z 12,1 % na 4,4 %. Na produkci nebezpečných odpadů se kromě stavebních
firem značnou měrou podílí i chemický průmysl a společnosti zabývající se stabilizací a biodegradací
odpadů.
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu v roce 2015 pokleslo ve srovnání s předešlým rokem
o 15 tis. tun, a to zejména v komoditě kovy, papír a lepenka a objemný odpad. Způsoby nakládání
s komunálním odpadem se již několik let téměř nemění - nejčastěji je ukládán na skládce. Využitelné složky
komunálního odpadu jsou především vyváženy do zahraničí, případně inertní odpad je využit na terénní
úpravy a rekultivace skládek. Je zřejmé, že míra využívání komunálního odpadu je nízká. (Krajský úřad
Ústeckého kraje, 2015)
Naopak se zvýšila produkce odpadu kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad o 6 tis. tun. V některých
městech Ústeckého kraje byl zaveden oddělený sběr bioodpadů a předpokládalo se, že odděleným sběrem
BRKO značně poklesne produkce směsného komunálního odpadu. Od roku 2009, kdy bylo vyprodukováno
cca 30 tisíc tun bioodpadů, měla produkce tohoto odpadu sestupnou tendenci. Až v roce 2013 produkce
tohoto odpadu stoupla na 31,27 tis. tun a v hodnoceném roce 2015 tento trend pokračoval (produkce činila
41,31 tis. tun), což je ve sledovaném časovém úseku maximum. Vyplnil se předpoklad, že v roce 2015 bude
nárůst bioodpadů vyšší, protože do odděleného sběru se dle zákona o odpadech musí zapojit všechna
města a obce. Přesto je pravděpodobně separátní sběr BRKO využíván převážně pro odpady ze zahrad,
které se do systému komunálních odpadů dříve nedostaly, neboť byly kompostovány na zahradách
u rodinných domů. Původní domněnka se tedy nepotvrdila a produkce směsného komunálního odpadu
nemá výraznou klesající tendenci. (Krajský úřad Ústeckého kraje, 2015)
Na území Ústeckého kraje je provozováno celkem 14 skládek, přičemž 9 z nich je určeno pro odpad ostatní,
1 je skládkou pouze inertního a 2 skládky slouží pro odstraňování nebezpečných odpadů. Dále jsou zde
2 tzv. víceskupinové skládky, na které lze ukládat nebezpečné i ostatní odpady. Co do množství
odstraněných odpadů za rok 2013 jsou nejvýznamnější skládky Modlany (Teplice), Skládka Tušimice a.s.
(Kadaň), SONO PLUS, s.r.o. (Čížkovice) a CELIO a.s. (Litvínov). Na odstraňování odpadů se podílí také
spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ a.s. (Trmice) s kapacitou 16 000 tun odpadů za rok a zařízení
k energetickému využití nebezpečného odpadu ve společnosti Lafarge Cement, a.s. (Čížkovice)s kapacitou
100 000 tun za rok. Dále je na území Ústeckého kraje v současnosti provozováno celkem 20 kompostáren.
Cíle Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje (2016 – 2025) jsou uvedeny v kapitole 5.1. „Přehled
cílů ochrany životního prostředí souvisejících koncepčních materiálů“.
17-R-06
Listopad 2017

44

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
2.1.7

Voda

Území Ústeckého kraje spadá plochou 5288 km2 do povodí Labe, které ústí do Severního moře. Průměrný
průtok Labe v hraničním profilu je 308 m3.s-1. Jen malé území (povodí vodního toku Mandava o velikosti
101,7 km2) se nachází v povodí Odry, která ústí do Baltského moře. Největší vodní plochou je Nechranická
nádrž na řece Ohři v západní části kraje.
Na území kraje se každoročně odebírá přibližně 180 tis. m3 vody, přičemž množství odebírané vody má
dlouhodobě klesající trend. Z tohoto množství přesahuje množství odebrané povrchové vody 80 %.
Pro vodárenské účely je využíváno zhruba 70 % odebrané podzemní vody a 30 % odebrané povrchové vody,
podíl ne vodárenských odběrů mírně roste. (Krajský úřad Ústeckého kraje, 2015).

2.1.7.1 Jakost povrchových vod
V Ústeckém kraji patří dlouhodobě mezi nejznečištěnější vodní toky Bílina (IV. třída jakosti – silně
znečištěná voda). Stejnou třídou jakosti byla v období 2014 – 2015 hodnocena také Blšanka, která se tak
v porovnání s předchozím hodnoceným obdobím 2013–2014 zhoršila o jednu třídu. K relativnímu zlepšení
z IV. Na III. třídu došlo na Chomutovce. Znečištěnou vodu, tedy III. třídu jakosti, má na území Ústeckého
kraje také Labe, kde byly v roce 2015 ve vzorcích vod a sedimentovaných plaveninách zjištěny zvýšené
hodnoty polychlorovaných bifenylů. Jakost vod na území kraje je silně ovlivněna těžbou a průmyslem, také
se zde nacházejí významné zdroje komunálního znečištění (Obr. 16).

Obr. 16. Jakost vody v tocích Ústeckého kraje (CENIA, 2015)

2.1.7.2 Koupací vody
V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Ústeckém kraji v koupací sezoně 2015 sledováno 17 profilů
(viz Obr. 17). Vody nevhodná ke koupání se nacházela ve zbytkové jámě dolu Varvažov, na koupalištích
Vysoká Pec a Prunéřov a v rybníku Chmelař. V případě koupališť se jednalo o dočasné bakteriální znečištění,
na přírodních lokalitách došlo k přemnožení sinic. Na ostatních sledovaných profilech se po celý rok udržela
voda vhodná ke koupání, místy se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.
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Obr. 17. Kvalita koupacích vod v Ústeckém kraji v sezoně 2015

2.1.7.3 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Do severovýchodní části Ústeckého kraje zasahuje CHOPAV Severočeská křída, na severozápadě
se rozkládá CHOPAV Krušné hory (Obr. 18).

Obr. 18. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) na území Ústeckého kraje (VUV TGM,
2017)
V těchto územích je zakázáno:
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a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu ke dni
nabytí účinnosti tohoto nařízení,
b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy,
c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na základě
hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod,
d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m3 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě
hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se nevztahuje na
těžbu rašeliny z přírodních léčivých zdrojů,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé
hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu
1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska,
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu
plošnému odkrytí než 10 ha,
3. všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany životního prostředí,
4. ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha,
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu
s předpisy na ochranu jakosti vod,
g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny
a radioaktivní odpady z jaderných elektráren,
h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty nebudou
následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k ohrožení
oběhu podzemních vod,
i) provádět výstavbu:
1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5 000 kusů,
2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky jako
surovinu,
3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1 000 m3,
4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena proti
úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován kontrolní
systém pro zajišťování jejich niku,
5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní
nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující potřebu provozu závodu,
6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.

2.1.7.4 Vodní hospodářství
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Ústecký kraj má poměrně vysoký podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu (podíl obyvatel
zásobovaných vodou z vodovodu se zvýšil z 97,1 % v roce 2014 na 97,5 % v roce 2015). V roce 2014 činila
spotřeba vody v kraji na jednoho obyvatele, zásobovaného vodou z veřejného vodovodu, v kontextu ČR
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nadprůměrných 172,9 l . obyv.‑1 den‑1 (průměrná spotřeba vody v domácnostech v ČR, především vlivem
růstu cen vody, postupně poklesla z 114,8 l . obyv.‑1 den‑1 v roce 2000 na 90,3 l . obyv.‑1 den‑1 v roce 2014).
Spotřeba vody ostatních odběratelů, mezi něž se řadí např. služby, zdravotnictví, školství či menší
průmyslové podniky, připojené na veřejný vodovod, byla v roce 2014 v rámci ČR podprůměrná. Ztráty pitné
vody ve vodovodní síti, které jsou ovlivněny stářím a stavem této sítě, poklesly od roku 2000 z 27,9 % na
24,0 %, a přesto jsou v krajském srovnání nejvyšší v ČR. (CENIA, 2014)
ODPADNÍ VODY
Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a na kanalizaci s ČOV odpovídá přibližně celorepublikovému
průměru, avšak nárůst podílu obyvatel připojených na vodohospodářskou infrastrukturu byl v letech 2000 –
2014 pozvolnější než průměrný nárůst v ČR. Počet ČOV činil v roce 2014 188 (průměrně 3 587 obyv./1 ČOV).
Terciární stupeň čištění však v roce 2014 mělo pouze 36,2 % ČOV v kraji. (CENIA, 2014).
Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji byl 687 555 v roce 2015, z toho
bylo 98,6 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Tento podíl byl zhruba stejný jako v roce 2014. Podíl
obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatel napojených
na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. (ČSÚ, 2016)
Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) se v Ústeckém kraji
mezi roky 2014 a 2015 zvýšilo o 349 tis. m3 (o 1,2 %) a v roce dosáhlo 29 426 tis. m3 (druhé nejvyšší zvýšení
po Olomouckém kraji). V rámci celé ČR se naopak množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace
meziročně mírně snížilo o 0,1 %. (ČSÚ, 2016)
Objem čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) se v porovnání s rokem 2014 v kraji zvýšil o 153 tis. m3
(o 0,5 %) a v roce 2015 tak představoval 28 745 tis. m3. Podíl čištěných odpadních vod na objemu
vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) dosáhl 97,7 % a byl
o 0,6 p. b. nižší než v roce 2014. Proti průměru celé ČR (97,0 %) byl vyšší o 0,7 p. b. (ČSÚ, 2016)

2.1.7.5 Povodňová ochrana
Významným limitem území, který je nutné při rozvoji a využití území respektovat, jsou záplavová území.
Záplavová území jsou v Ústeckém kraji stanovena prakticky u všech vodohospodářsky významných toků,
rozsáhlejší se nacházejí především podél Labe a Ohře, u ostatních toků se jedná spíše o dílčí plochy
lokálního rozsahu (viz Obr. 19). Z hlediska správních obvodů ORP zaujímá záplavové území stoleté vody
největší plochu v SO ORP Litoměřice, Louny a Roudnice nad Labem.
Aktivní zóna záplavového území je v největší míře vymezena ve stejných správních obvodech. Jde o části
zastavěných území obcí a území určených k zástavbě podle územních plánů, které při povodni odvádí
rozhodující část celkového průtoku, čímž je tak bezprostředně ohrožen život, zdraví a majetek lidí.
Povodňový plán Ústeckého kraje uvádí jako úseky vodních toků ohrožující zastavěná území úseky dolního
toku Labe, středního toku Ohře, dolního toku Ohře, toku Bíliny, Ploučnice a Kamenice. Pro oblasti
s významným povodňovým rizikem jsou závazným limitem využití území mapy povodňového ohrožení
(včetně pasportu), které jsou veřejně přístupné na webu www.geoportal.gov.cz. Mapy povodňového
ohrožení byly vytvořeny v rámci naplňování směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik.
Na zlepšení situace jsou budována protipovodňová opatření (PPO), vymezená v jednotlivých plánech
povodí. PPO pro území kraje jsou vymezena pouze v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Opatření
většinou sestávají z kombinace úpravy břehů, protipovodňových zdí a hrází a případně mobilních hrazení.
Stále častěji se opakujícím problémem jsou bleskové povodně způsobené přívalovými dešti na drobných
vodních tocích, které mají velmi rychlý průběh. Za účelem včasného varování obyvatel a poskytnutí jim času
pro přípravu potřebných protipovodňových opatření jsou na těchto drobných tocích umísťovány
ultrazvukové a radarové sondy s průběžným monitorováním vodního stavu a případně průtoku. (KÚ
Ústeckého kraje, 2015)
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Obr. 19. Vymezení záplavových území a CHOPAV (KÚ Ústeckého kraje, 2015)
Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen povodně,
ale také delší období sucha a nárůst teploty. Bude tedy nutné věnovat pozornost adaptacím na tyto změny,
např. na vhodné úpravy vodního režimu v krajině, kdy je doporučováno jak zvyšování retence vody
v krajině, tak umožnění rozlivu povodňových vod. Také ve městech je nezbytné reagovat na potenciální
změny, zejména na zvyšující se teploty v rámci tepelných ostrovů měst.
Změna klimatu má pochopitelně vliv také na využití území pro cíle turistického ruchu, a to jak pozitivně
(např. zvyšování teploty vody pro koupání), tak i negativně (snižování počtu dnů se sněhovou pokrývkou,
destrukce infrastruktury cestovního ruchu v rámci projevů extrémních stavů počasí, zvyšování teploty
ve městech snižující zájem o tyto turistické cíle v letních měsících ad.
2.1.8

Půda

Ústecký kraj má zemědělsko-průmyslový charakter. Zemědělská půda tvoří více než polovinu území kraje
a vyskytuje se zejména v Polabí (214 512 ha v roce 2016), především v okresech Litoměřice a Louny. V rámci
zemědělské půdy má kraj největší plochu chmelnic v ČR, na území kraje jich bylo v roce 2014 celkem
6,1 tis. ha, což představuje 59,3 % veškerých chmelnic na území ČR.
Nejkvalitnější zemědělské půdy jsou zastoupeny v nížinných oblastech na Lounsku, Litoměřicku,
a Lovosicku. V těchto oblastech převažuje plošné využití zemědělských půd pro rostlinnou výrobu. V těchto
polohách se pěstují náročnější teplomilné plodiny jako cukrovka, pšenice, ječmen, zelenina a ovoce, včetně
vinné révy. (Krajský úřad Ústeckého kraje, 2015).
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Obr. 20. Půdní mapa Ústeckého kraje (MŽP, 2017)
Podíl ekologicky obhospodařované půdy na celkové zemědělské půdě se v Ústeckém kraji dlouhodobě
pohybuje nad průměrem ČR. Plocha ekologicky obhospodařované půdy o rozloze 44 889 ha zaujímala
16,3 % celkové rozlohy zemědělské půdy kraje v roce 2015 (Obr. 21), v meziročním srovnání tedy narostla
o 0,4 %. Trend ekologického zemědělství v kraji byl v období mezi roky 2006 – 2011 rostoucí, ve zpomalení
nárůstu ekologického zemědělství po roce 2011 se projevil zejména vliv uzavření vstupu nových žadatelů
do titulu „Ekologické zemědělství“ v rámci agro-environmentálních opatření od roku 2011, a to z důvodu
blížícího se konce programového období a vyčerpání prostředků v dotačním titulu, a vliv uplynutí pětiletého
období trvání závazků od vstupu jednotlivých žadatelů do dotačního titulu. Pro období 2014–2020 bylo
v rámci nové Společné zemědělské politiky vyčleněno jako samostatné opatření „Ekologické zemědělství”,
v jehož rámci je možné uzavírat nové pětileté závazky. Stagnaci v letech 2011 – 2014 bylo možné
zaznamenat také v případě počtu ekofarem, v roce 2015 však došlo opět k nárůstu na 271 ze 4 096 v ČR.
Z hlediska produkce biopotravin mělo evidováno sídlo v roce 2015 v Ústeckém kraji pouze 15 výrobců
biopotravin (nejméně v ČR) z celkového počtu 542 výrobců v ČR. (CENIA, 2015)

Obr. 21. Vývoj ekologického zemědělství [počet, %], 2006–2015 (CENIA, 2015)
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Z důvodu povrchové těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích a průmyslu má Ústecký kraj,
podobně jako sousední Karlovarský kraj, vysoký podíl ploch ostatních (14,3 %). Výměra orné půdy v kraji
se v období 2000 – 2014 snížila o 6,7 tis. ha (3,6 %). Bývalá orná půda byla transformována především
na trvalé travní porosty (nárůst o 4,1 tis. ha, tj. 5,0 %) nebo lesní pozemky (nárůst plochy lesů o 3,9 tis. ha,
tj. 2,5 %). Plocha zemědělské půdy v letech 2000 – 2014 snížila o 3,3 tis. ha (1,2 %). Rozsah antropogenních
ploch v kraji se ve sledovaném období nezvětšoval. Přestože bylo pro výstavbu silničních komunikací
(zejména dálnice D8) v období 2000 – 2014 v kraji zabráno 458 ha zemědělské půdy (9,5 % záborů v celé
ČR), výměra ostatních ploch v tomto období kvůli útlumu těžební a průmyslové činnosti poklesla
o 1,0 tis. ha (1,3 %). Rovněž výměra zastavěných ploch poklesla, a to o 1,0 %, a zastavěné plochy pokrývaly
v roce 2014 pouze 1,8 % území kraje. (CENIA, 2014) Rozsah zastavěných a ostatních ploch v kraji
v souvislosti s útlumem těžby surovin a průmyslové výroby na rozdíl od většiny ostatních krajů zvolna klesá,
v průběhu sledovaného období pokles činil 1,4 tis. ha (1,7 %), a to i přesto, že pro výstavbu silniční
infrastruktury bylo zabráno 458 ha zemědělské půdy (8,5 % záborů v celé ČR).
2.1.9

Lesy

V roce 2015 činila celková porostní plocha lesů v Ústeckém kraji 157 630 ha, tj. 29,5 % z jeho celkové
rozlohy. Hospodářské lesy s primární produkční funkcí zaujímaly 48,4 %, lesy zvláštního určení 43,8 % a lesy
ochranné 7,8 % z celkové porostní plochy. V kraji by měla být v rámci přirozené skladby zastoupena
především listnatá společenstva, v roce 2015 však 56,8 % celkového lesního porostu tvořily jehličnany, a to
především smrky (37,2 %). Podíl jehličnanů se ale oproti roku 2014 (57,3 % z celkové plochy lesů) zmenšil.
Tento trend v posilování podílového zastoupení listnatých stromů je pozorován již od roku 2000. Nejvíce
zastoupenými listnatými stromy byly duby s 10,1% podílem (v roce 2014 to byly buky – 9,4 %). Nejpočetněji
zastoupenou věkovou skupinu v lesích Ústeckého kraje v roce 2015 představovaly porosty ve věku 21 –
40 let, přičemž průměrný věk listnatých dřevin byl 61 let a jehličnanů 56 let.
Lesní porosty na území Ústeckého kraje jsou dlouhodobě vystavovány škodám způsobeným abiotickými
vlivy a také biotickými škůdci lesních porostů, mezi něž patří různé druhy lýkožroutů. Podstatným škůdcem
se v posledních letech stávají hlodavci, kteří způsobují poškození, v některých případech i zničení celých
kultur. V Krušných horách je na smrku ztepilém a smrku pichlavém sledován i zvýšený výskyt sypavky
smrkové. V severovýchodní části Krušnohoří je zásadním jevem plošné odumírání smrku pichlavého,
způsobené patogenní houbou kloubnatkou smrkovou. Následkem je předčasný rozpad porostů náhradních
dřevin s významným podílem smrku pichlavého, které byly založeny jako přípravné a stabilizující kultury
za účelem postupné obnovy lesa po imisních těžbách. (CENIA, 2014)
2.1.10 Geologie, horninové prostředí a surovinové zdroje
Zájmové území náleží geologické jednotce Českého masivu. Celá severozápadní část Ústeckého kraje Krušné hory podél hranice s Německem a podloží třetihorních pánví i sedimentů České křídové tabule - je
tvořena krystalinickými horninami s masívy variských magmatitů patřících ke krušnohorské oblasti.
Ta na severovýchodě podél tzv. středosaského nasunutí hraničí s lugickou oblastí, tvořící severovýchodní
část kraje přibližně od linie Tiské stěny - Ústí nad Labem - Brandýs nad Labem. Jihovýchodní část kraje
je tvořená geologickou jednotkou zvanou středočeská oblast, která se stýká s krušnohorskou oblastí podél
tzv. litoměřického hlubinného zlomu (ten probíhá přibližně do linie jižní okraj Doupovských hor a jižní okraj
Českého středohoří). Styky mezi jednotlivými předplatformními geologickými jednotkami jsou většinou
zakryty platformními jednotkami, a to sedimenty České křídové tabule, terciérními sedimenty Mostecké
pánve a vulkanickými horninami Doupovských hor a Českého středohoří. (ÚAP Ústeckého kraje, 2015)
Pro Ústecký kraj je typická těžba hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi (Chomutovsko-mostecká hnědouhelná
pánev). Její objem se pohyboval kolem 40 mil. tun ročně, avšak od roku2012 těžba pomalu klesá. Pokles těžby
hnědého uhlí souvisí s horší dostupností uhlí a také se sníženým odběrem uhlí elektrárnami. V roce 2015 bylo v kraji
vytěženo celkem 31,8 mil. tun hnědého uhlí, což je oproti roku 2000 pokles o 21,2 %. Poměrně značné zásoby
hnědého uhlí byly blokovány od roku 1991 na základě vyhlášení tzv. územních limitů těžby z důvodu ochrany životního
prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. V říjnu 2015 vláda ČR rozhodla o zrušení těchto limitů na dole Bílina.
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Prolomením limitů bude možné využít dalších až 120 mil. t uhlí. Těžební limity na dole ČSA zůstávají zachovány.

Dalším cílem těžby v kraji jsou stavební suroviny, a to stavební kámen a štěrkopísky. Ložiska štěrkopísků
se nacházejí převážně v blízkosti toku řeky Ohře. Štěrkopísků bylo v roce 2015 v Ústeckém kraji vytěženo
celkem 3,9 mil. t, což je o 82,4 % více než v předešlém roce 2014 a o 6,5 % více než v roce 2000. Také
stavební kámen zaznamenal meziroční zvýšení těžby, a to o 12,3 % na hodnotu 2,8 mil. t v roce 2015.
Rostoucí těžba stavebních surovin je důsledkem oživení stavebnictví v roce 2015.
Jílovité vápence se těží v ložiskové oblasti Česká křídová pánev a používají se pro výrobu cementu a různých
typů vápna. Mezi dalšími surovinami lze zmínit například bentonit, kaolin pro výrobu porcelánu, kaolin pro
papírenský průmysl, cihlářská surovina, pyroponosná hornina, náhrady živců, oxihumolit, kámen pro
hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, kaolin pro keramický průmysl či jíly keramické nežáruvzdorné.
Celkový objem těžby v kraji v roce 2015 činil 39,9 mil. t a meziročně tak vzrostl o 5,1 %. (CENIA, 2015)
Na území ÚK se nachází poměrně hodně lokalit se statutem chráněného ložiskového území. Jejich lokalizace
je patrná z Obr. 22. Informace o dobývacích prostorech a lokalizaci CHLÚ jsou uvedeny také v ÚAP
Ústeckého kraje – Výkresu limitů využití území.

Legenda

Obr. 22. Chráněná ložisková území v Ústeckém kraji (ČGS, 2017)
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2.1.11 Hluk
Společně s dopady na kvalitu ovzduší (ať už samotnou produkcí emisí znečišťujících látek nebo sekundárním
znečištěním prachem, tzv. re-emisí), se expandující doprava podílí i na nárůstu hlukové zátěže obyvatel.
Základní limity pro venkovní hluk jsou uvedeny v Tab. 14. Mezi příčiny narůstajícího počtu obyvatel,
zatížených hlukem z dopravy, patří kromě zvyšující se intenzity automobilové dopravy také nevyhovující
kvalita a nedostatečná kapacita komunikací a chybějící obchvaty měst a obcí. Jak vyplývá ze strategických
hlukových map zpracovaných pro některé oblasti ČR, je hluk z průmyslové činnosti ve srovnání s hlukem
z dopravy méně významný (s výjimkou některých lokalit v blízkosti průmyslových areálů).
Tab. 14. Základní limity pro venkovní hluk
Venkovní hluk

Den (6:00 – 22:00) [dB]

Noc (22:00 – 6:00) [dB]

Základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy

50

40

Hluk ze silniční dopravy

55

45

Hluk z železniční dopravy

55

50

Hluk z hlavních silnic

60

50

Hluk v ochranných pásech drah

60

55

Pro starou hlukovou zátěž

70

60

Pro starou hlukovou zátěž u železničních drah

70

65

V rámci strategických hlukových map byla v Ústeckém kraji věnována pozornost pouze největším
komunikacím. V případě řešeného Ústeckého kraje to jsou D8 v Teplicích a Lovosicích, I/30 a I/15
v Lovosicích, I/13 procházející Teplicemi, Mostem a Chomutovem, I/62 spolu s II/613 v Ústí n. Labem, a I/62
a I/30 v Děčíně, v blízkosti těchto silnic jsou překračovány hlukové limity jak denní, tak noční.
Výrazným zdrojem hluku je v oblasti Mostecké pánve také těžba hnědého uhlí (mj. hluk z pásových
dopravníků, samotné dobývací činnosti, pohybu těžké techniky).
2.1.12 Kulturní památky
Památkové rezervace a zóny vytvářejí příležitosti k rozvoji cestovního ruchu (žije v nich téměř 66 %
obyvatel).
Ochrana památek je v Ústeckém kraji reprezentována především následujícími městskými památkovými
rezervacemi (NPÚ, 2017):


Benešov nad Ploučnicí



Kadaň



Litoměřice



Terezín



Úštěk



Žatec

Dále se na území Ústeckého kraje nachází 17 památkových zón (NPÚ, 2017):


Bílina



Budyně nad Ohří



Chabařovice



Chomutov



Česká Kamenice



Duchcov
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Jiřetín pod Jedlovou



Klášterec nad Ohří



Krupka



Litvínov-Osada



Louny



Mašťov



Roudnice nad Labem



Šluknov



Teplice



Žatec

Vesnické památkové rezervace se v Ústeckém kraji nacházejí v těchto obcích (NPÚ, 2017):


Rumburk



Starý Týn



Zubrnice

V kraji se dále nachází tyto krajinné památkové zóny (NPÚ, 2017).


Hornická kulturní krajina Háj - Kovářská - Mědník



Hornická kulturní krajina Krupka



Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova



Valečsko

Vesnické památkové zóny:


Brocno



Chotiněves



Dolní Nezly



Kamenická



Rašovice



Dlouhý Důl



Soběchleby



Slatina



Soběnice



Srdov



Stekník



Vysoká Lípa



a Merboltice

V ÚK se také nachází jedna archeologická památková rezervace - Bílina v okrese Teplice.
Seznam NKP v Ústeckém kraji (web Ústeckého kraje, 2017)


Cisterciácký klášter v Oseku, okr. Teplice



Pomník obětem katastrofy na dolu Nelson v Oseku, okr. Teplice



Klášter františkánů v Kadani, okr. Chomutov



Kostel sv. Mikuláše v Lounech, okr. Louny



Hora Říp s rotundou sv. Jiří, okr. Litoměřice
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Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně, okr. Litoměřice



Pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích, okr. Ústí nad Labem



Zámek Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín



Zámek Libochovice, okr. Litoměřice



Zámek Ploskovice, okr. Litoměřice



Zámek Krásný Dvůr, okr. Louny



Zámek Duchcov, okr. Teplice



Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, okr. Ústí nad Labem



Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, okr. Most

V kraji se v současnosti nenachází žádná památka na Seznamu světového dědictví UNESCO, přestože se
Ústecký kraj zasazuje o začlenění některých svých významných památek a lokalit na tento seznam. Jedná se
o pevnost Terezín, město Žatec a Hornickou kulturní krajinu Krušnohoří/Erzgebirge. V případě Českého
Švýcarska se také uvažovalo o jeho zahrnutí do Seznamu světového přírodního dědictví.
2.1.13 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Ústecký kraj má zpracovánu Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), její
aktualizace proběhla v roce 2013. Koncepce EVVO je živý a široké veřejnosti dostupný dokument, který by
měl být praktickým metodickým podkladem pro podporu a rozvoj funkčního systému EVVO Ústeckého
kraje.
Význam EVVO spočívá především v tom, že je – v případě některých problémů ŽP – jediným, případně
jedním z mála použitelných nástrojů umožňujících řešení. Týká se to především problematiky emisí
z domácích topenišť, částečně také ochrany přírody, problematiky nakládání s komunálním odpadem,
ale také podpory úspor spotřeby energií. Podpora EVVO v regionu tedy musí být nedílnou součástí dalších
opatření.
V zájmovém území je funkční a aktivní síť působí na poli EVVO, mj. správy CHKO a NP, pro něž je ekologická
výchova součástí činnosti. Hlavními cíli ekologické výchovy jsou zvýšení informovanosti a upevnění vztahu
místních obyvatel k oblasti, ve které žijí, a zejména získání pozitivního přístupu k ochraně přírody.
2.1.14 Vývoj životního prostředí bez provedení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 byla připravována ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje
území, při níž byly zvažovány různé alternativy dílčích částí Strategie. Výsledkem je předložení koncepce
v jediné variantě. Kromě navržené varianty lze definovat také variantu nulovou, která by znamenala
zachování stávajícího stavu bez realizace Strategie. V případě nulové varianty by vývoj životního prostředí
pokračoval ve stávajících trendech, které však může Strategie ovlivnit jen zprostředkovaně a pouze
částečně, protože životní prostředí je současně ovlivňováno řadou dalších vlivů, včetně vlivů jiných
krajských a celostátních koncepcí. Také implementace aktivit je závislá na financování z různých zdrojů,
např. ze strukturálních fondů EU. Dále nelze předpokládat implementaci všech cílů a k nim náležejících
potenciálních aktivit (oblastí intervence) do konce výhledového horizontu koncepce.
Bez provedení koncepce by tedy byla větší tendence k zachování stávajícího stavu životního prostředí
i s celou řadou jeho současných problémů, mezi které patří zejména přítomnost řady starých ekologických
zátěží, přítomnost brownfields – nevyužívaných areálů, zhoršená kvalita ovzduší, povodňové riziko a další.
Tyto problémy jsou postupně řešeny i bez předkládané koncepce, avšak předložená strategie právě tyto
problémy vnímá a silně akcentuje a měla by tedy napomoci řešení těchto problémů urychlit. Bez schválení
koncepce by se tedy trend řešení uvedených problémů zpomalil.
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3

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT
PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 se týká celého území Ústeckého kraje, a přestože jsou
jednotlivé cíle a opatření rozpracovány v rámci pěti různých typologických území/oblastí, je možné
předpokládat potenciální vliv některých typů opatření koncepce na celé dotčené území.
Dopady realizace SRÚK se však mohou lišit nejen podle charakteru jednotlivých opatření, ale také podle
citlivosti lokalit potenciálně dotčených aktivitami, jimž příslušná prioritní oblast tvoří rámec. Tuto
problematiku řeší důsledné uplatňování environmentálních kritérií pro výběr aktivit / oblastí intervence
(viz kapitola 11) a vzhledem k tomu, že pomocí těchto environmentálních kritérií budou eliminovány
(nebudou podpořeny) aktivity, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, neměly by být realizací
SRÚK žádné oblasti významně (negativně) zasaženy. Nicméně je však třeba uvést, že v zájmovém území
existují „citlivé“ oblasti, v nichž je potřebné vyhodnocovat případné dopady aktivit, potenciálně
navrhovaných k podpoře v rámci Strategie, z hlediska jejich možných nepříznivých vlivů na životní prostředí
zvlášť důsledně. Jedná se konkrétně o následující oblasti:

Oblasti se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí
Z analýzy stavu životního prostředí dotčené oblasti vyplynulo, že postižení některých složek životního
prostředí, především ovlivnění kvality ovzduší škodlivinami z velkých průmyslových a energetických závodů,
emisí vázaných na těžbu nerostných surovin, emisí z dopravy a lokálních topenišť (eventuálně dálkovým
přenosem) a ovlivnění akustické (hlukové) situace hlukem z dopravy, mají potenciální rizikový vliv na životní
prostředí a zdraví obyvatel. V této souvislosti lze tedy považovat oblasti s nejvíce zatíženým ovzduším
(především intravilány měst v Jádrové oblasti a okolí nejzatíženějších komunikací procházející obcemi,
soustředění zvláště velkých znečišťovatelů ovzduší a imisní zátěž území škodlivinami produkovanými těžbou
uhlí a chemickou výrobou v Pánevní oblasti, v oblasti Poohří pak zhoršená kvalita ovzduší v centrální části
území) a hlukovou zátěží obyvatel (zvýšená hluková zátěž obytného prostředí v území v důsledku dopravy)
za území, v němž je potřeba věnovat pozornost jak potenciálně negativním, tak především možným
pozitivním dopadům koncepce, která by umožnila tuto situaci zlepšit. Dále je potřeba vzít v úvahu, že stav
ŽP limituje některá opatření a může blokovat jeho přirozený či aktivně podpořený rozvoj, včetně zhoršování
image území (přitažlivost pro podnikání, bydlení i návštěvnost).
Oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny3.
Jedná se především o zvláště chráněná území (NP České Švýcarsko, CHKO České středohoří, CHKO Labské
pískovce, CHKO Lužické hory a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a MZCHÚ) a území evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní parky, prvky ÚSES, významné krajinné
prvky), které mají svůj vliv na atraktivitu Ústeckého kraje a tvoří zázemí pro obyvatele zatížených oblastí.
Lokality významné z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou v tomto textu uvedeny v předchozí kapitole,
stejně jako základní informace o lokalitách soustavy Natura 2000, které jsou podrobně popsány
v samostatném naturovém hodnocení (příloha). Vymezení těchto území je důležité zejména z hlediska jejich
potenciálního ohrožení intervencemi Strategie.

3 Viz také požadavek Závěru zjišťovacího řízení
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Oblasti silně ovlivněné antropogenní činností
Krajina především Pánevní a Jádrové oblasti je silně ovlivněná antropogenní činností (těžba uhlí). Jedná se
o zdevastovanou krajinu, která sice postupně prochází rekultivací, ale zatím málo revitalizací a resocializací.
Na mnoha rekultivovaných místech chybí potřebná infrastruktura k tomu, aby tato místa opět ožila. Dalším
problémem jsou plochy brownfields, které v případě pozůstatku průmyslové činnosti často zahrnují i starou
ekologickou zátěží. Na území celého Ústeckého kraje bylo v rámci posledního plošného mapování
brownfieldů identifikováno cca 250 lokalit brownfields, ty by v případě jejich sanování a následného využití
mohly představovat úsporu zemědělského půdního fondu (v současné době je jednodušší stavět
tzv. na zelené louce, než nákladně revitalizovat brownfield, u kterého jsou často složité vlastnické vztahy).
Těžba a průmyslový charakter kraje pak má za následek také ovlivnění stavu a kvality vody v daném území,
a to jak ve smyslu snížené jakosti povrchových vod, tak také nedostatečnou ochranou před živelními
událostmi (povodněmi). V souvislosti s v minulosti technicky upravenými vodními toky ztratila místní krajina
schopnost zadržovat vodu.
Je nezbytné uvést, že vedle citovaných environmentálních kritérií pro výběr projektů je další pojistkou proti
provádění potenciálně nevhodných záměrů v oblastech, které by mohly být jeho realizací významně
zasaženy (v této souvislosti myšleny především oblasti s více znečištěním životním prostředím, lokality
ochrany přírody a krajiny a území s antropogenním tlakem na využití půdy), také samostatné posouzení
vlivů aktivit (záměrů) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, či podle stavebního zákona v těch případech, kdy navržená aktivita výše
citovaným zákonům nepodléhá.
Z charakteru koncepce, která je pojata poměrně široce, vyplývá, že její realizací bude ovlivněno několik
oblastí životního prostředí, jež jsou popsány podrobněji výše a v následujícím textu pouze stručněji shrnuty.
Koncepce je zčásti zaměřena na revitalizaci brownfields a řešení lokalit se starými ekologickým zátěžemi.
Jedná se o významný problém v oblasti životního prostředí, který koncepce přímo řeší. Realizace koncepce
by tedy měla přispět k tomu, že dnes nevyužívané nebo jen méně využívané lokality brownfields budou
opět využity a že budou odstraňovány staré ekologické zátěže. Toto bude mít i další související dopady
na životní prostředí, kdy využití brownfields vede k omezování nových záborů půdního fondu, zlepšení
vzhledu daných lokalit, pozitivnímu ovlivnění krajinného rázu apod. Obdobné platí i pro odstraňování
starých ekologických zátěží, kdy po jejich odstranění lze lokalitu využít pro další účely, čímž jsou omezovány
zábory půdního fondu nebo např. snižováno riziko úniku znečišťujících látek do povrchových
nebo podzemních vod.
Realizace koncepce by měla pozitivně působit i na další oblasti životního prostředí. Jednotlivé dílčí cíle
směřují ke zlepšení stavu zanedbaných částí měst, dále jsou zaměřeny na oblast zlepšování kvality ovzduší,
odvádění automobilové dopravy ze zastavěných území, zlepšování retenčních schopností krajiny a dalších
oblastí. Tyto vlivy budou ovlivňovat kvalitu životního prostředí, která je jedním z prekurzorů kvality
veřejného zdraví.
V oblasti životního prostředí v Ústeckém kraji byla identifikována řada problémů, které jsou přehledně
shrnuty v následující kapitole.
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4

VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM
SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Významné problémy životního prostředí v dotčeném území
Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území jsou v tomto textu dále využity pro stanovení
referenčních cílů životního prostředí, jako základní metody hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Níže jsou, hierarchicky dle míry potenciálních střetů s koncepcí, uvedeny hlavní uvažované problémy
životního prostředí v Ústeckém kraji:
OVZDUŠÍ


Stále nejvyšší podíl emisí SO2 v rámci ČR způsobené koncentrací významných zdrojů znečišťování
ovzduší (elektrárny, teplárny),



Vysoký podíl emisí NOx a VOC (povrchové doly a provozy chemického, strojírenského
a papírenského průmyslu a průmyslu stavebních hmot),



Vysoký podíl emisí TZL a CO z malých zdrojů znečišťování ovzduší – velký podíl domácích topenišť na
nepříznivé situaci,



Zhoršená kvalita ovzduší - překračování imisních limitů v ukazatelích PM10 a benzo(a)pyrenu. Emise
převážně z dopravy, včetně druhotného znečištění, v okolí komunikací zatížených intenzivní
automobilovou dopravou a v sídlech, mimo jiné také v důsledku nevyhovující kvality
a nedostatečné kapacity komunikací a chybějících obchvatů obcí.



Koncepce se těmto problémům věnuje a jejich řešení je obsaženo např. v rámci cílů J.2, P.2, R.2
a O.3 v rámci kterých je přímo řešena kvalita ovzduší.

VODA


Zhoršená a nelepšící se jakost vody průmyslovým zatížením řeky Bíliny a dalších toků protékajících
podkrušnohorskou průmyslovou aglomerací, jejich špatný chemický a ekologický stav, hrozba
kontaminace vod v místech lokalizace starých ekologických zátěží nebo brownfields,



Antropogenně silně ovlivněné vodní toky s protipovodňovými opatřeními převážně technického
charakteru. Málo využívaný přirozený potenciál krajiny zadržovat vodu,



Nízký podíl obyvatel napojených na kanalizaci vybavenou čištěním odpadních vod v menších
sídlech.



Tyto problémy jsou řešeny např. v rámci cílů J.2, P.2, S.1 a O.3 v rámci kterých je také řešena kvalita
vod.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Devastace krajiny v důsledku těžby, odvaly, zabezpečení starých likvidovaných důlních děl z hlediska
jejich vlivu na povrch a zamezení výstupu důlních vod,



Staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových zařízení, často
s vysokou mírou rizikovosti (potenciální kontaminace zdrojů pitné vody),



Vysoký počet a rozsah brownfieldů.
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Tyto problémy jsou v rámci koncepce řešeny v řadě cílů, neboť revitalizace brownfields,
odstraňování starých ekologických zátěží a revitalizace krajiny ovlivněné těžbou je jedním ze
základních témat koncepce.

PŮDA


Pokračující úbytek zemědělské půdy, degradace kvalitní zemědělské půdy erozí i přeměnou
na zpevněné, resp. zastavěné plochy,



Vysoká výměra pozemků narušených těžbou nerostných surovin ve srovnání s jinými kraji,



Existence neobhospodařovaných pozemků s následnou ruderalizací krajiny a snižováním estetiky
krajinného rázu i atraktivity pro CR,



Kontaminace půd v souvislosti s průmyslovou a těžební činností v kraji, překyselení a změna
chemismu půd,



Málo využívané brownfields často v souvislosti s jejich kontaminací.



Tyto problémy jsou v rámci koncepce řešeny v řadě cílů, neboť revitalizace brownfields,
odstraňování starých ekologických zátěží a revitalizace krajiny ovlivněné těžbou je jedním ze
základních témat koncepce, přičemž tato opatření vedou rovněž k ochraně půdního fondu před
zábory a kontaminací.

PŘÍRODA A KRAJINA


Další velkoplošné terénní úpravy v důsledku výstavby obchodních a logistických středisek,
průmyslových zón, průmyslových staveb na zelené louce a liniových staveb,



Tlak na výstavbu infrastruktury v území s vyšším statutem ochrany,



Zajištění ochrany území zařazených do soustavy Natura 2000,



Šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,



Střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvojovými záměry (např. v oblasti silniční i vodní dopravy,
infrastruktury cestovního ruchu, větrné elektrárny vs. krajinný ráz apod.),



Degradace krajinného rázu vlivem rozsáhlých těžebních ploch,



Snížená retenční schopnost krajiny a narušený vodní režim krajiny,



Vodní a větrná eroze.



Koncepce přispívá k řešení i těchto problémů. Významné vlivy na soustavu Natura 2000 byly
vyloučeny v rámci naturového posouzení. Vlivy na přírodní hodnoty v území jsou řešeny v kap. č. 6.
Koncepce přispívá k ochraně přírodních hodnot v území v rámci cílů P.2, R.2 nebo O.3

LESY


Zhoršený zdravotní stav a narušená obnova lesa vlivem imisí zejména oblasti Krušných hor,



Nevyvážená věková a druhová porostní struktura lesa, jejímž následkem je špatný zdravotní stav
a nižší odolnost lesů vůči vnějším vlivům.



Koncepce je zaměřena rovněž na oblast kvality ovzduší, jejíž zlepšení by mělo přispět i k omezení
negativního působení na lesní porosty.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Nadměrný podíl skládkování
na energetické využití odpadů,



Stagnace využívání komunálního odpadu a setrvalý objem jeho produkce bez ohledu na zvýšení
využívání BRKO,

komunálního

odpadu,

neexistence

komplexního

zařízení
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Odstraňování nebezpečných odpadů průmyslových výrob a ze sanací starých ekologických zátěží,



rekultivace a zabezpečení uzavřených a uzavíraných skládek odpadů.



Koncepce směřuje mimo jiné také k řešení starých ekologických zátěží a tedy i k řešení části z těchto
uvedených problémů.

HLUK


Hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou dopravou,
zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací,



Hluk z železniční dopravy.



V rámci koncepce je zmiňována jednak modernizace silnic a železnic a dále např. podpora výstavby
obchvatů měst a rozvoj veřejné dopravy. Toto vše by mělo přispět k omezení hlukového znečištění.

4.2 Současné problémy životního prostředí vztahující se k oblastem se zvláštním
významem pro životní prostředí
NATURA 2000
Možnost významného vlivu Strategie na lokality soustavy Natura 2000 byla posouzena orgány ochrany
přírody. Jejich stanoviska byla zahrnuta do Oznámení a vychází z nich i část závěrů zjišťovacího řízení týkající
se soustavy Natura 2000.
Ze závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí – odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence - Č. j.: MZP/2017/710/401 ze dne 24. 8. 2017 k této koncepci mimo jiné vyplývalo,
že:
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato
koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude
mít negativní vliv na EVL nebo PO. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.
Tento závěr vychází ze stanoviska orgánu ochrany přírody, konkrétně AOPK ČR – Regionální pracoviště
Správa CHKO České Středohoří, ve kterém bylo konstatováno, že „U koncepce nelze 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 (dále jen „EVL“).“ Obdobné stanovisko vydala také
Správa národního Národního parku České Švýcarsko, které uvádí, že „Nelze vyloučit, že uvedená koncepce
může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.“
Pozornost naturového hodnocení je zaměřena především na vyhodnocení dílčích cílů (dále také jen „DC“)
Strategie, směřujících do jednotlivých (5ti) regionů Ústeckého kraje. V rámci hodnocení bylo identifikováno
několik dílčích cílů (respektive je charakterizujících typových opatření), které mohou potenciálně
představovat riziko pro soustavu Natura 2000. Patří mezi ně např. výstavba dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury (el. vedení VVN) nebo rozvoj vodní dopravy a vodní rekreace nebo rozvoj
cestovního ruchu.
Pro předcházení, minimalizaci a zmírňování potenciálně negativních vlivů jsou v rámci hodnocení
doporučena tato opatření:
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V případě dílčího cíle J.2.1 doporučujeme u typového opatření doplnit formulaci „Podpora rozvoje
vodní dopravy (vč. individuální) zohledňující zájmy ochrany přírody“. Případný záměr je řešitelný
až v rámci procesu EIA i s ohledem na § 45i zákona o ochraně přírody.



U dílčích cílů P.3.3, R.2.3, O.1.1 a S.1.1 je při případné realizaci konkrétních nových dopravních
záměrů nezbytné odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a provést posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny.



Doporučujeme typové opatření u dílčího cíle R.1.3 přeformulovat na znění "Zprovoznění nových
hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska ve spolupráci s NP České Švýcarsko
v místech, kde je to z hlediska ochrany přírodních hodnot možné".



Při lokalizaci nových cyklostezek zasahujících do území soustavy Natura 2000 spolupracovat
s orgány ochrany přírody a vhodným vedení tras minimalizovat střety a negativní ovlivnění
předmětů ochrany.



Při plánování obchvatů obcí minimalizovat střety s územími soustavy Natura 2000 a volit variantu
s nejmenšími vlivy na předměty ochrany.



Rozvoj rekreačního potenciálu (u DC O.2.3) podél řeky Ohře a Labe musí respektovat ochranu
předmětů ochrany v EVL Porta Bohemica a EVL Ohře. Při plánování záměrů je zde nutná úzká
spolupráce s orgány ochrany přírody.



U DC O.3.3. obecně preferovat přírodě blízká protipovodňová opatření posilující retenční schopnost
krajiny. Při jejich lokalizaci do území soustavy Natura 2000 je nutno využít přírodě blízké postupy,
zajistit ochranu předmětů ochrany a úzce spolupracovat s orgány ochrany přírody.

Detaily o jednotlivých možných vlivech navržených dílčích cílů na evropsky významné lokality, ptačí oblasti
a konkrétní doporučení pro minimalizaci těchto vlivů jsou uvedeny v samostatném naturovém hodnocení,
které je nedílnou součástí Vyhodnocení jako jeho hlavní příloha.
Autor naturového posudku závěrem konstatuje, že na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu
s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že předložená koncepce ani
jednotlivé dílčí cíle v ní uvedené nebudou mít významně negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

4.3 Současné problémy v oblasti veřejného zdraví
Základní charakteristiky týkající se zdraví obyvatel v Ústeckém kraji jsou popsány v kap. 2. Níže jsou shrnuty
hlavní vybrané skutečnosti týkající se problémů souvisejících s veřejným zdravím.
4.3.1

Znečištění ovzduší

Významnou část Ústeckého kraje v posledních letech stále zaujímá oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO). V Ústeckém kraji přetrvává znečištění ovzduší látkami SO2, NOx, a částicemi prachu (TZL)
vyjádřenými jako suspendované částice frakce PM10 a frakce PM2,5. Se znečištěním prachem jsou spojeny
také karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem.
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v zájmové lokalitě lze nově vycházet z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km, zveřejněných v současné době na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru
koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven roční imisní
limit. Poslední zpracovaná verze obsahuje údaje za roky 2011 až 2015.
SO 2
Dle výsledků mapy klouzavých průměrů z let 2011 - 2015 se pohybovaly 4. max. 24hod. koncentrace SO2
v řešeném území (ÚK) v rozmezí 18,6 – 50,3 µg.m-3 (Lv = 125 µg.m-3).
17-R-06
Listopad 2017

61

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Oxid siřičitý Nejvýraznější působení vzniká za nepříznivých meteorologických situací v podzimních a zimních
měsících roku (teplotní inverze), kdy se SO2 hromadí spolu s dalšími škodlivinami v neprovětrávaných
polohách a s mlhou vytvářejí hustý aerosol, který působí dráždivě na sliznice dýchacích cest a podporuje
záněty průdušek a astma.
Vysoké koncentrace oxidu siřičitého mohou vyvolat vážné poškození plic a dýchacích cest obecně.
Koncentrace oxidu siřičitého v rozsahu 2 600 – 2 700 µg.m-3 způsobují klinické změny spojené
s bronchospasmy u astmatiků. (Arnika, 2017).
NO 2
Dle výsledků mapy klouzavých průměrů z let 2011 - 2015 se pohybovaly průměrné roční koncentrace NO2
v řešeném území (ÚK) v rozmezí 2,3 – 29,4 µg.m-3 (Lv = 40 µg.m-3).
NO2 snadno proniká do plic, dostává se až do dolních cest dýchacích. Zdraví lidé snesou bez následků
krátkodobé zvýšení koncentrace až na 2 000 µg.m-3, proto tyto látky představují riziko obtíží zejména
pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace
desetkrát nižší než pro zdravé lidi. Proto byl limit pro krátkodobou koncentraci stanoven na 200 µg.m-3.
Podle lékařů a hygieniků jsou oxidy dusíku asi 6 až 10x nebezpečnější než oxid siřičitý. Současně s kyslíkem
a těkavými organickými látkami přispívá k tvorbě přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu.
(Arnika, 2017)
PM 10 A PM 2,5
Dle výsledků mapy klouzavých průměrů se se pohybovaly koncentrace polétavého prachu v řešeném území
(ÚK) v následujícím rozmezí:


průměrné roční koncentrace PM10

10,1 až 30,2 µg.m-3



maximální denní koncentrace PM10

20,6 až 56,7 µg.m-3 (36. nejvyšší hodnoty)



průměrné roční koncentrace PM2,5

7,0 až 21,8 µg.m-3

Z uvedených výsledků vyplývá, že platné imisní limity jsou plněny pro průměrné roční koncentrace PM 10
i PM2,5.
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik
a depozici v dýchacím traktu. Účinek prachových částic na organismus je závislý na složení, tvaru a velikosti
částic, které ho tvoří. Čím menší je částice, tím je nebezpečnější. Větší částice (nad 100 µm) sedimentují
velmi rychle a do dýchacích cest se prakticky nedostanou. Částice, jejichž velikost je mezi 100 – 10 µm, jsou
většinou zachyceny v horních cestách dýchacích, částice menší než 10 µm (PM10) pronikají do dolních partií
dýchacích cest. Zatěžují samočisticí schopnosti plic. V kategorii nejjemnějších částic PM2,5 mají částice
průměr menší než 2,5 µm. Částice frakce PM2,5 se považují za příčinu největšího poškozování lidského
zdraví. Usazují se hluboko v plicích, blokují reprodukci buněk a působí respirační nemoci. Frakce PM2,5
zvyšuje škodlivé účinky SO2 a tím se zvyšuje náchylnost k chronickým onemocněním respiračního traktu.
Zdravotní vlivy krátkodobé expozice částicím PM2,5


zvýšení počtu zánětlivých onemocnění



nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém



zvýšení spotřeby léčiv



zvýšení počtu hospitalizací



zvýšení úmrtnosti.

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice
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snížení plicních funkcí u dětí i dospělých



růst onemocnění dolních cest dýchacích



zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic



snížení předpokládané délky dožití

BENZO(A)PYREN
Benzo(a)pyren vzniká při nedokonalém spalování a při výrobě koksu a železa. Nabaluje se pak na nejmenší
prachové částice, v lidském těle proniká až do krve a devastuje organismus. U dospělých mimo jiné zvyšuje
riziko nemocí srdce, oběhového systému a rakoviny. U nenarozených dětí způsobuje přes krev matky změny
DNA. Ovlivňuje porodní hmotnost, miminka pak bývají více nemocná a do života si s sebou berou
i předpoklady k onemocnění astmatem.
V Ústeckém kraji byly v roce 2016 překročeny průměrné roční koncentrace B(a)P (LV = 1 ng.m-3) na stanicích
Doksany (1,5 ng.m-3) a Ústí n. L.-Prokopa Diviše (1,9 ng.m-3). Na zbylých dvou stanicích – Teplice a Ústí n. L.
– Klokočov nebyly průměrné roční koncentrace překročeny. Dle map pětiletých klouzavých průměrů
se v řešeném ÚK mezi lety 2011 až 2015 pohybovaly průměrné roční koncentrace B(a)P v rozmezí od 0,1 –
1,78 ng.m-3.
4.3.2

Hluk

Hluk narušuje aktivity a interferuje s individuálními záměry, jako je koncentrace, komunikace, relaxace
a spánek. Vedle psychosociálního efektu má komunální hluk zejména kardiovaskulární dopady. Nesluchové
poruchy jsou zkoumány v četných studiích v laboratořích i empiricky. Vedle znečištění ovzduší je hluk dalším
vlivem dopravy, který může způsobit seriózní zdravotní problémy. Zpráva EEA hovoří o tom, že v největších
evropských městech jsou tři z pěti obyvatel exponování poškozujícímu hluku z dopravy. A dokonce
i na venkově je 24 miliónů Evropanů exponováno poškozujícímu hluku i během noci. Takový stav může
způsobit jak fyzické, tak psychické problémy.
Specifické účinky komunálního hluku


Nemožností komunikovat



Hlukově indukovanou ztrátou sluchu



Rušením spánku



Kardiovaskulárním a psychosociálním efektem



Performance redukční vliv



Rušení odpovědí



Vliv na sociální chování

Charakteristiky hluku


Frekvence



Celková hladina akustického tlaku



Variace během času



Poškozování hlukem



Poškození sluchu



Interference s hladinou řeči
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Vyrušování ze spánku a odpočinku



Psychofyziologický vliv



Duševní zdraví a omezení vyjadřování



Vliv na residenční chování a obtěžování obyvatel



Interference se zamýšlenými aktivitami

Významnými zdroji hluku v zájmové oblasti jsou kromě dopravy také těžební díla, resp. práce v nich
probíhající (odstřelování skály, doprava vytěžené suroviny na dopravníkových pásech, pohyb těžké techniky
a další).
S ohledem na zaměření koncepce lze předpokládat, že její realizace povede ke zlepšení některých oblastí
životního prostředí (kvalita ovzduší, hlukové znečištění, ochrana před povodněmi aj.), což bude mít pozitivní
dopad i na veřejné zdraví. Vlivy na veřejné zdraví jsou součástí hodnocení i v dalších kapitolách a následně
jsou shrnuty v kap. 12.

17-R-06
Listopad 2017

64

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

5

CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ,
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI
A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA
PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ

Při tvorbě Strategie byly jejími zpracovateli brány v úvahu všechny relevantní koncepce v oblasti kohezní
politiky a regionálního rozvoje, na národní, regionální, krajské i místní úrovni, tak jak je uvedeno
v předchozích částech vyhodnocení. Při zpracování Strategie byly zvažovány různé alternativy jejích dílčích
částí. Ve výsledku je však koncepce předkládána v jedné, dle zpracovatelů optimální, variantě.
Vzhledem k charakteru SRÚK je v této kapitole uvedeno především hodnocení toho, jak navržené cíle
a obsah Strategie odpovídá cílům v oblasti životního prostředí. Výběr, popis a porovnání jednotlivých
koncepčních materiálů v oblasti ŽP má dále za účel na jejich základě stanovit referenční cíle životního
prostředí pro hodnocení Strategie. Vzhledem k tomu, že jako hlavní problematické oblasti z hlediska
realizace Strategie byly v analytické části identifikovány znečištění ovzduší, hluk a ochrana přírody a krajiny,
do níž se promítají také environmentální rizika povodní, byly pro stanovení environmentálních referenčních
cílů vybrány především cíle takto zaměřených dokumentů.
Přehled hlavních koncepcí, které se vztahují k referenčním cílům ŽP (vybrané dokumenty jsou stručně
popsány níže v této kapitole):


Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR



Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025



Národní program snižování emisí ČR,



Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR)



Politika územního rozvoje ČR, Aktualizace č. 1



Strategie udržitelného rozvoje ČR



Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR



Strategie regionálního rozvoje České republiky na období 2014 – 2020



Politika ochrany klimatu



Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (2016 – 2021)



Národní plán povodí Labe (2016 – 2021)



Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020



Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.
Století



Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024



Dopravní politika ČR



Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje



Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2015



Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025
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Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 – Severozápad



Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

5.1 Přehled cílů ochrany životního prostředí souvisejících koncepčních materiálů
Ve stručném přehledu koncepčních materiálů jsou uvedeny především ty cíle, které jsou relevantní
k obsahu a posouzení Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
5.1.1

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 (dále jen ČR 2030) navazuje na Strategický rámec udržitelného
rozvoje (SRUR) z roku 2010. Jedná se o dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí.
Je součástí společného úsilí o udržitelný rozvoj Evropské unie a zároveň příspěvkem České republiky
k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.
Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
Stanovené principy, cíle a prioritní osy jsou nastaveny s ohledem na tři základní oblasti rozvoje společnosti –
ekonomickou, sociální a environmentální, a mimo to se také věnují životu v regionech a obcích, českému
příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Vzhledem k obecnému záběru dokumentu jej lze
pro stanovení referenčních cílů ŽP použít pouze rámcově.
Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: do roku 2030
Hodnocení:
SRÚK je obecně v souladu s cíli této Strategie, resp. z ČR 2030 vychází a dále rozpracovává její témata
a konkretizuje její cíle.
5.1.2

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 je základním koncepčním dokumentem na národní úrovni
ve sféře regionálního rozvoje a jeho podpory na období po roce 2013 (schválena v květnu 2013). Strategie
představuje hlavní východiska pro formulaci regionálních potřeb a specifik pro programování období 2014+
v oblastech ekonomické a sociální politiky a územní soudržnosti EU. Vedle tradičně analyzovaných faktorů
regionálního rozvoje je kladen důraz na faktory „nové“ – demografické změny, klimatické změny,
energetickou soběstačnost, územní soudržnost, dostupnost služeb a další.
Analytické postupy byly zvoleny tak, aby bylo možné vymezit státem podporovaná území na základě funkční
typologie a územních vazeb na nižší než krajské úrovni (na mikroregionální úrovni, případně na úrovni obcí
s rozšířenou působností). Důraz je kladen na průmět regionální dimenze do sektorových politik, využití
vnitřního potenciálu území a regionálních aktérů, integrované přístupy řešení problémů reflektující typ
regionů a funkční územní vazby a vztahy. Cíle, priority a nástroje pro regionální politiku jsou nastaveny tak,
aby bylo v rozvinutých oblastech a aglomeracích umožněno posílení regionální konkurenceschopnosti,
na druhé straně tak, aby upadající a problémové oblasti mohly být stabilizovány a vytvořeny v nich
podmínky pro nastartování budoucího udržitelného růstu.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Časový rámec: 2014 – 2020, schválena 2013
Hodnocení:
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 byla jedním z vodítek zpracování Koncepce.
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5.1.3

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020

V roce 2013 byla schválena nová Státní politika životního prostředí (dále jen SPŽP) pro období 2012 - 2020,
z níž hlavní požadavky uvádíme níže. V roce 2016 proběhla její aktualizace.
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního
prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP rozvedeny mnohem podrobněji než
u dalších dokumentů.
Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v ČR, výrazně přispět
k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní
prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě
i celosvětově. SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti:


Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů - zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu,
předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich negativního vlivu
na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí.



Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů, snížení
úrovně znečištění ovzduší, podpory efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných
zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.



Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny,
zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech.



Bezpečné prostředí zahrnující předcházení a snižování následků přírodních nebezpečí (povodně,
dlouhodobé sucho, extrémní meteorologické jevy, svahové nestability, eroze, apod.), omezování
negativních dopadů změny klimatu na území ČR a předcházení vzniku nebezpečí antropogenního
původu.

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto důvodu je SPŽP
průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich
integrována.
Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2012 – 2020
Hodnocení:
Státní politika životního prostředí byla jedním ze základních dokumentů, na jejichž základě byly formulovány
referenční cíle životního prostředí.
5.1.4

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (dále jen Strategie) představuje základní
koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR.
Také zohledňuje současné mezinárodní závazky, zejména Strategii EU pro oblast biodiverzity do roku 2020
a Strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) do roku 2020. Současně Strategie navazuje
na opatření, definovaná Státní politikou životního prostředí, a je provázána i s dalšími koncepčními
dokumenty napříč prakticky všemi sektory. Strategie představuje koncepční dokument pro dosažení cílů
definovaných v oblasti ochrany přírody a přírodních zdrojů v aktualizovaném Strategickém rámci Česká
republika 2030. Hlavní úlohou aktualizované Strategie je vytvoření základního koncepčního rámce
vycházejícího ze stávající legislativy a existujících nástrojů, který přispěje ke zlepšení celkového stavu
a udržitelnému využívání biodiverzity na území České republiky.
Hlavním cílem Strategie je zabránit pokračujícímu celkovému úbytku biologické rozmanitosti na území
České republiky a zároveň implementovat opatření a činnosti, které povedou ke zlepšení stavu
a dlouhodobě udržitelnému využívání biodiverzity. Paralelně a v souladu s tímto hlavním cílem
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je významnou snahou Strategie přispět ke zvýšení širšího povědomí o významu biodiverzity a její adekvátní
ochrany pro zajištění budoucího udržitelného rozvoje České republiky.
Pro Strategii byly definovány 4 prioritní oblasti:
1. Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
2. Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
3. Šetrné využívání přírodních zdrojů
4. Zajištění aktuálních a relevantních informací
Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: Do 2025
Hodnocení:
SRÚK obecně respektuje priority Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a nenavrhuje žádná opatření,
která by byla s touto strategií přímo v rozporu.
5.1.5

Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (2009)

Aktualizovaný program stručně analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle
a opatření, nezbytná k jejich dosažení. Předložený Státní program se zabývá problematikou ochrany krajiny
obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími
a druhovou ochranou. Dokument respektuje princip udržitelného rozvoje, vychází ze současně platných
právních předpisů ČR, bere v úvahu ustanovení mezinárodních mnohostranných úmluv, kterých je ČR
smluvní stranou, a závazky ČR jako členského státu EU.
Cíle:
Krajina


Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky
funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu,



Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny,



Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby krajiny, zachováním
její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech,
případně ve vazbě na ně



Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES jako o nezastupitelný
základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující zachování biologické rozmanitosti a fungování
přírodních, pro život lidí nezbytných procesů.

Lesní ekosystémy


Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě, zvýšit
strukturální rozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů
a posílit mimoprodukční funkce lesních ekosystémů.

Vodní a mokřadní ekosystémy


Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat
a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám



Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku ve vazbě na dosažení dobrého
ekologického stavu vod podle Směrnice 60/2000/ES
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Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné
prostupnosti vodního prostředí a omezením jeho další fragmentace.

Horské ekosystémy


Dosažení udržitelného využívání horských ekosystémů, které by zaručilo zachování a biologické
rozmanitosti,



Rozvoj ekologicky přijatelných forem cestovního ruchu v horských územích respektujících krajinný
ráz a přírodní hodnoty území,



Zpomalení nebo zastavení úbytku biologických a kulturně historických fenoménů horské krajiny,
a to zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokou antropogenní zátěží.

Agrosystémy, půda


Zabezpečení ochrany půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje,
s uplatněním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na ostatní složky životního prostředí,
omezení negativního trendu snižování rozlohy kvalitní zemědělské půdy, snížení negativního
působení ohrožujících činitelů na půdu, které ohrožují poskytování ekosystémových služeb půdními
ekosystémy (produkční a ekologické funkce půdy),



Trvalé zvýšení různorodosti zemědělsky obhospodařovaných ploch a přilehlých pozemků, které jsou
součástí zemědělsky využívané krajiny.

Travinné ekosystémy


Zachovat, případně obnovit druhově a morfologicky pestré travní porosty jako nedílnou součást
zemědělského hospodaření v krajině.

Urbánní ekosystémy


Zajištění vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury
sídel.

Chráněná území


Optimalizovat soustavu ZCHÚ z hlediska reprezentativního podchycení nejcennějších částí přírody
a krajiny, vymezení a nastavení režimu ochrany



Zlepšit péči o chráněná území



Integrovat ZCHÚ do života regionů s důrazem na trvale udržitelné využívání, zejména v oblasti
cestovního ruchu, a zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Druhy


Udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné existence. Minimalizace rizik
zavádění nových invazních nepůvodních druhů v ČR, omezení dalšího rozšiřování již přítomných
invazních nepůvodních druhů a jejich regulace a odstraňování v přírodně hodnotných územích, a to
i s ohledem na probíhající a očekávané změny podnebí.

Legislativní nástroje


Zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit právní úpravu ochrany přírody a krajiny včetně doplnění
chybějících nástrojů k naplňování mezinárodních mnohostranných a dvoustranných úmluv
v ochraně přírody a krajiny a odstranění nejvýznamnějších rozporů mezi předpisy upravujícími
využívání biologické rozmanitosti, zejména ekosystémů,



Sjednotit výkon státní správy a posílit odbornost orgánů ochrany přírody a krajiny.
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Ekonomické nástroje


Vyvážený systém ekonomických nástrojů především v oblasti dotační, náhradové a daňové, který
přispěje k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny.

Odborné informační nástroje


Podporovat rozhodování státní správy v ochraně přírody a krajiny aktuálními a hodnověrnými údaji
o stavu, změnách a vývojových trendech složek přírody a krajiny v ČR,



Zajistit sběr, zpracování, vyhodnocování, rozšiřování a péči o údaje o přírodě a krajině v ČR
s využitím služeb Informačního systému ochrany přírody a Portálu ochrany přírody a krajiny
(eNature).

Práce s veřejností


Informovat, vzdělávat a radit veřejnosti (především výše citovaným cílovým skupinám) v různých
aspektech ochrany přírody a krajiny v České republice, zvyšovat povědomí o principech ochrany
přírody a krajiny v ČR a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany přírody a krajiny.

Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2009 - 2021
Hodnocení:
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR poskytl jak základ pro formulaci části referenčních cílů životního
prostředí, tak i pro vyhodnocení priorit, opatření a aktivit z hlediska jejich vlivů na přírodu a krajinu.
5.1.6

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen Surovinová politika) formuluje
vláda České republiky politický, legislativní a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému
a dlouhodobě udržitelnému zásobování surovinami. Surovinová politika je ve smyslu kompetenčního
zákona strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v oblasti nerostných surovin v souladu
s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí. Priority
Surovinové politiky byly stanoveny takto:


Bezpečnost dodávek surovin,



Efektivní a udržitelné využívání disponibilních zásob nerostných surovin, důsledná ochrana ložisek
vyhrazených nerostů,



Účinná surovinová diplomacie státu,



Podpora vzdělání, výzkumu, nových zdrojů a technologií.

V rámci surovinové politiky je např. zmíněno, že „Z hlediska surovinové politiky je žádoucí využívat nerudní
suroviny s maximální hospodárností a upřednostňovat v maximální možné míře jejich zpracování do podoby
finálních produktů či meziproduktů na domácím teritoriu tak, aby přidaná hodnota, navázaná průmyslová
odvětví i pracovní příležitosti zůstávaly v tuzemsku.“
K Surovinové politice ČR bylo vydáno na základě procesu SEA souhlasné stanovisko MŽP dne 22. března
2017. Pro rudy jsou zde uvedeny tyto (vybrané) požadavky:
2) Domácí surovinové zdroje přednostně využívat na území ČR.
7) Vybírat technologie a lokality těžby a výstavby nových zařízení tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění
vodního režimu daného území a aby se zamezilo vypouštění či únikům znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod.
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8) Při povolování nových těžeb, především stavebních surovin, přihlédnout k dlouhodobé kvalitě ovzduší
v dané lokalitě a preferovat opatření k účinnému předcházení a snižování emisí do ovzduší.
9) S odpady z těžby nerostných surovin nakládat tak, aby nebylo znemožněno budoucí možné využití
doprovodných nerostů.
18) Důsledně vymezit podmínky pro případné zahájení těžby rud v následných povolovacích řízeních,
zejména pak požadovat vytvoření detailního hydrogeologického modelu pro oblast ložiska s návrhem
opatření pro těžbu k zamezení negativních vlivů na stav podzemních vod. Jedná se o opatření, která by
měla být splněna ve fázích geologického průzkumu a před zahájením těžby uranové rudy.
19) Efektivně využít dobývanou surovinu včetně doprovodných nerostů, je-li to ekonomicky přijatelné.
Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Časový rámec: na období cca 15 let
Hodnocení:
Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů byla zařazena z hlediska
charakteristiky území s dlouhodobou těžbou uhlí a v souvislosti s dílčím cílem R.2.3: Snížení/nezvýšení emisí
do ovzduší (ve smyslu eliminace dopadů emisí z velkých stacionárních zdrojů znečištění z průmyslu,
energetiky a těžby), který však není se předmětnou koncepcí v rozporu. V rámci této koncepce je rovněž
obecněji zmíněna těžba lithia.
5.1.7

Státní energetická koncepce ČR (aktualizace 2015)

Posláním Státní energetické koncepce (dále také ASEK) je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu
prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit,
že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích.
Strategické priority:
I.

Vyvážený energetický mix: Vyvážený mix primárních energetických zdrojů i zdrojů výroby elektřiny
založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských
energetických zdrojů a pokrytí spotřeby ČR zajištěnou výrobou elektřiny do ES s dostatkem rezerv.
Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie.

II.

Úspory a účinnost: Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v celém
energetickém řetězci v hospodářství i v domácnostech. Naplnění strategických cílů snižování
spotřeby EU a dosažení energetické účinnosti alespoň na úrovni průměru EU28.

III.

Infrastruktura a mezinárodní spolupráce: Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední
Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně
podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU.

IV.

Výzkum, vývoj a inovace: Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost
české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality
technické inteligence v oblasti energetiky.

V.

Energetická bezpečnost: Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti
zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti
kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Časový rámec: 2015 – 2024
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Hodnocení:
Doporučení koncepce byly využity zejména při hodnocení aktivit, týkajících se investic vedoucích ke snížení
spotřeby energie.
5.1.8

Plán odpadového hospodářství ČR (2015 – 2024)

Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) stanoví, v souladu s principy udržitelného rozvoje, cíle
a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. POH ČR je podkladem pro zpracování plánů odpadového
hospodářství krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti
příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového
využití odpadů. Součástí POH je i Program předcházení vzniku odpadů. Plán se zaměřuje na upřednostnění
způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie a plnění evropských cílů ve všech
oblastech nakládání s odpady. Strategie navržená v POH ČR vede k jednoznačnému odklonu odpadů
ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.
Strategické cíle:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů,
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí,
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“,
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2015 – 2024
Hodnocení:
Předkládaná Strategie se odpadovým hospodářstvím zabývá pouze částečně. Není v rozporu s požadavky
POH ČR a okrajově navrhuje opatření k omezování skládkování odpadů a zlepšování stavu odpadového
hospodářství.
5.1.9

Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050

Politika představuje vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, který identifikuje hlavní
problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Hlavním cílem koncepce je vytvářet podmínky pro
rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností
jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální
vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Základní témata, kterými se Dopravní politika ČR v rámci dosažení svých cílů především zabývá, jsou:


Harmonizace podmínek na přepravním trhu,



modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy,



zlepšení kvality silniční dopravy,



omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví,



provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému,



rozvoj transevropské dopravní sítě,



zvýšení bezpečnosti dopravy,



výkonové zpoplatnění dopravy,
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práva a povinnosti uživatelů dopravních služeb,



podpora multimodálních přepravních systémů,



rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS,



zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu,



využití nejmodernějších dostupných technologií a globálních navigačních družicových systémů
(GNSS),



snižování energetické náročnosti sektoru doprava a zejména její závislosti na uhlovodíkových
palivech.

Gestor: Ministerstvo dopravy
Časový rámec: 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
Hodnocení:
Dopravní politika je vzhledem ke svému charakteru rámcem spíše pro uvedené cíle strategie, než pro
stanovené referenční cíle životního prostředí. I specifické cíle Dopravní politiky ČR mohou být na jedné straně
zcela v souladu s návrhem Strategie, na straně druhé se mohou dostat do rozporu s konkrétními
podmínkami, například ochrany přírody a krajiny v konkrétním území.
5.1.10 Národní program snižování emisí ČR
Národní program snižování emisí ČR (dále také NPSE) představuje základní koncepční materiál v oblasti
zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.
NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti
snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího vývoje
a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých
organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2,5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory
hospodářství.
Cílem NPSE je co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, a to zejména
vlivem expozice suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 a přízemního ozónu, dále snížení negativního vlivu
znečištěného ovzduší na ekosystémy a vegetaci (acidifikace, eutrofizace, vliv přízemního ozónu)
a na materiály, a dodržení národních závazků snížení emisí a plnění platných imisních limitů.
Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2015 – 2020
Hodnocení:
Opatření SRÚK přímo reagují na Národní program snižování emisí, resp. jsou opatření NPSE zahrnuta i jako
opatření SRÚK, a to v rámci společného dílčího cíle pro všechny oblasti: Zlepšená kvalita ovzduší.
5.1.11 Politika ochrany klimatu ČR
Politika ochrany klimatu v České republice (dále jen Politika) nahrazuje Národní program na zmírnění
dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004. Definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu
na národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti
na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský
protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie).
Účelem Politiky je navrhnout efektivní a účinná opatření v odvětvích energetiky, konečné spotřeby energie,
průmyslu, dopravy, zemědělství a lesnictví, nakládání s odpady, vědy a výzkumu a dobrovolných nástrojů,
včetně jejich příspěvku ke snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a popsat trajektorie, které by
směřovaly k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050.
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Hlavním cílem Politiky je stanovit vhodný mix nákladově efektivních opatření a nástrojů v klíčových
sektorech, které povedou k dosažení cílů ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů následovně:


snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005;



nížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005.



Dlouhodobé indikativní cíle Politiky ochrany klimatu v ČR:



směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2040;



směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2050.

Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: výhled až do roku 2050
Hodnocení:
SRÚK je s Politikou ochrany klimatu v ČR v souladu, resp. rámcově navrhuje cíle a opatření v souladu s výše
uvedenou strategii. Jedná se především o rozvoj nástrojů k regulaci individuální automobilové dopravy,
zvýšení atraktivity hromadné dopravy, zavedení přísnějších kontrol v oblasti ochrany ovzduší, ale také
motivační programy (kotlíkové dotace).
5.1.12 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (2016 – 2021)
Plány pro zvládání povodňových rizik se zabývají pouze oblastmi s významnými povodňovými riziky.
Pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik byly stanoveny následující cíle v oblasti
povodňové prevence a připravenosti, a prostředky k jejich naplnění:
Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku.


Zohledňování principů povodňové prevence v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí
a při správních řízeních, zejména nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku, nezvyšováním
hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném riziku a případně změnou užívání území, vedoucí
ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku.



Postupná realizace konkrétních opatření pro snížení rozlivů v zastavěném území obcí, při využití
navrhovaných opatření z plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních
dostupných materiálů.

Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí.


Postupná realizace konkrétních opatření v povodí pro zachycení nebo snížení povodňových vln,
nově navrhovaných nebo pocházejících z plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové
ochrany a ostatních dostupných materiálů.



Zvyšování retenční schopnosti krajiny a zachování, případně obnova krajinných prvků a ekosystémů
pozitivně ovlivňujících vodní režim (mokřady).



Uplatňování vhodných způsobů hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, vedoucích
k většímu zachycení vody v půdě, zpomalení odtoku a omezení erozních jevů.



Uplatňování vhodných principů hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích,
které pokud možno napodobují přirozené hydrologické poměry území před zástavbou.

Cíl 3: Zvýšení připravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektů infrastruktury, hospodářských a jiných
aktivit vůči negativním účinkům povodní.


Zpracování a aktualizace kvalitních povodňových plánů obcí a vybraných nemovitostí, uvažujících
i možnost výskytu povodní větších než Q100.
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Zajištění dostatečného vybavení pro provádění nouzových operativních opatření pro ochranu
obyvatelstva a zabezpečení základních funkcí obcí.



Další zdokonalování předpovědní povodňové služby a zajištěním fungující hlásné povodňové služby
a hlídkové služby na úrovni obcí, včetně systémů pro informování a varování obyvatelstva.



Zabezpečení nemovitostí, nacházejících se v územích ohrožených rozlivy, jejich vlastníky k omezení
jejich vlastních škod a k zamezení případného ohrožení jiných území, objektů nebo životního
prostředí (odplavení materiálu, únik nebezpečných látek).

Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2016 – 2021
Hodnocení:
SRÚK se ve své návrhové části věnuje problematice povodní a zadržování vody v krajině v obecné rovině,
s uvedenou koncepcí není v rozporu, resp. SRÚK přejímá některá typová opatření navržená v Koncepci.
5.1.13 Národní plán povodí Labe (2016 – 2021)
Národní plány povodí nahradily koncepční dokument Plán hlavních povodí České republiky. Národní plán
povodí Labe je doplněn 5 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí
Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních
přítoků Labe
Národní plány povodí stanovují cíle:


pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,



ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu
ekologické stability,



pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění
vodohospodářských služeb a



pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Gestor: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí
Časový rámec: 2016 – 2021
Hodnocení:
Předkládaná koncepce SRÚK respektuje cíle a opatření stanovená v Národním plánu povodí Labe (v rámci
opatření SRÚK jsou obecně navrženy revitalizace vodních toků, zlepšování retenční funkce krajiny,
anebo také obnovy oblastí přirozených rozlivů vod), SRÚK je tedy s touto koncepcí v souladu, za podmínek
dodržení konkrétních požadavků plánování v povodí při následné realizaci konkrétních záměrů.
5.1.14 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020
Účelem Zdraví 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví
a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.
Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech
úrovních společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám –
jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím.
Národní strategie definuje hlavní cíl, k němuž vedou dva strategické cíle, rozpracované do čtyř oblastí
prioritních politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu
populace ČR.
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Prioritní oblasti Národní strategie jsou:
1. Realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů a vytvářet
podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu,
2. čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně
monitorovat zdravotní stav obyvatel,
3. posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních
služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí,
rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat
zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích,
4. podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících
v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Časový rámec: 2004 - 2020
Hodnocení:
SRÚK má se strategií Zdraví 2020 pozitivní vazby, především se jedná o opatření směřující ke zlepšování
kvality životního prostředí obyvatel a zaměřením také na sociální pilíř rozvoj, je tedy s touto strategií
v souladu.
5.1.15 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.
století
Jedná se o dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Význam Dlouhodobého
programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století (dále
jen „ZDRAVÍ 21“) je v tom, že představuje racionální, dobře strukturovaný model komplexní péče
společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů
a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Velký význam přikládá ZDRAVÍ 21 účasti všech složek
společnosti na zlepšování národního zdraví a společné odpovědnosti všech resortů. Zdraví jako konkrétní
důvod spolupráce resortů a jedno z kritérií pro politické rozhodování dosud není běžnou praxí činnosti
ministerstev.
Níže uvádíme přehled cílů Zdraví 21:
1. Solidarita ve zdraví v evropském regionu
2. Spravedlnost ve zdraví
3. Zdravý start do života
4. Zdraví mladých
5. Zdravé stárnutí
6. Zlepšení duševního zdraví
7. Prevence infekčních onemocnění
8. Snížení výskytu neinfekčních nemocí
9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy
10. Zdravé a bezpečné životní prostředí
11. Zdravější životní styl
12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
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13. Zdravé místní životní podmínky
14. Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů
15. Integrovaný zdravotnický sektor
16. Řízení v zájmu kvality péče
17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů
18. Příprava zdravotnických pracovníků
19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví
20. Mobilizace partnerů pro zdraví
21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Časový rámec: 2003 - 2020
Hodnocení:
SRÚK je v souladu s principy ochrany veřejného zdraví obecně, především zaměřením některých svých cílů
a opatření do sociální oblasti (zvyšování sociální vitality a stability území, sociálního statusu obyvatel apod.)
a do oblasti zlepšování kvality životního prostředí.

5.2 Stručný přehled oborových/resortních strategických dokumentů Ústeckého kraje,
které byly využity při hodnocení Strategie
5.2.1

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (aktualizované)

V rámci návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) byly vydány Zastupitelstvem ÚK dne
5. 10. 2011 na základě usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011 a nabyly účinnosti dne 20. 10. 2011.
ZÚR jsou podkladem pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního plánování a zvýšení
atraktivity kraje, stanovují dále uvedené krajské priority územního plánování. Krajskými prioritami
se doplňují a konkretizují republikové priority uvedené v politice územního rozvoje (PÚR) 2008. Krajské
a republikové priority budou dále upřesňovány a doplněny v rámci územně plánovací činnosti obcí.
Naplňování priorit územního plánování bude prováděno nástroji územního plánování.
Základní priority přímo vázané se SRÚK
(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti
území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji jiných žádoucích
forem využití území.
Životní prostředí
(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné
krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného
rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního
lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí (voda,
půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména
v Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a v narušených partiích ostatních částí Ústeckého
kraje. Zlepšení stavu složek životního prostředí v uvedených částech území považovat za prvořadý veřejný
zájem.
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(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby,
nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného
zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní
průmyslovou výrobou.
Hospodářský rozvoj
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch
průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční
a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat
a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území.
(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat zábory zejména
nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody,
větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit péči
o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely aj.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů, prosazovat
formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto území, zvláštní pozornost
při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích územích
kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku dalších
problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto
území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.
Dopravní a technická infrastruktura
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti
soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnice D8, úseků silnice I/13, zkapacitněním silnice
I/7, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru
Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko - Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko,
Podbořansko - severní Plzeňsko).
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury
(v příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).
(30)V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody
(Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na vodárenskou
soustavu zásobování pitnou vodou.
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje.
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj
dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní
biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní
koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě existence variant nebo alternativ
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řešení a změn pokládat za kriteria vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů, míru citlivosti
řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot
a respektování cílových charakteristik vymezených krajinných celků.
Sídelní soustava a rekreace
(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních
soustav a rekreačních areálů.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého
uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace,
odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území.
(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity
konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.
Sociální soudržnost obyvatel
(38) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel
kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní
obory ekonomiky.
(39) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených sociálních
podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti,
problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským vyloučením.
(40) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální
soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika
vzniku povodňových škod.
Hodnocení:
SRÚK, resp. cíle, opatření a aktivity rozpracované v návrhové části, vycházejí, resp. rozvíjejí cíle Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje, předkládaná koncepce je tedy se ZÚR Ústeckého kraje v souladu.
5.2.2

Územně analytické podklady Ústeckého kraje – 3. úplná aktualizace 2015

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) jsou důležitým podkladem pro plánování rozvoje území.
Dokument umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do strategického plánování rozvoje
měst/regionů včetně komunitních plánů sociálních služeb.
V lednu roku 2015 byly zahájeny práce na třetí úplné aktualizaci ÚAP Ústeckého kraje. Za uplynulou dobu
nedošlo k potřebě změny koncepce nastavené předchozím zpracovatelem, tudíž došlo k dílčím aktualizacím
jednotlivých částí, tak aby odpovídaly současnému trendu na poli územně analytických podkladů
a aktuálním podkladům, které byly získány pro pořízení aktualizace.
První část dokumentu, podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, jsou uvedeny charakteristikou
Ústeckého kraje a vnějších a širších vztahů, do kterých kraj vstupuje. Následuje zjištění a vyhodnocení stavu
a vývoje území dle sledovaných tematických oblastí (horninové prostředí a geologie, vodní režim,
zemědělský a půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, ochrana přírody a krajiny, hygiena
životního prostředí, veřejná technická a dopravní infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení,
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rekreace, hospodářské podmínky). Každá kapitola začíná zjištěním a vyhodnocením stavu a vývoje území,
jeho hodnot a limitů využití území, zjištěním a vyhodnocením záměrů na provedení změn v území.
Druhou část dokumentu tvoří rozbor udržitelného rozvoje území – obsahuje vyhodnocení územních
podmínek (pro příznivé životní prostředí, pro příznivý hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel), nadefinování problémů k řešení v území a záměrů na provedení změn v území.
Hodnocení:
SRÚK vychází z Územně analytických podkladů Ústeckého kraje, poznatky ÚAP byly využity zpracovatelem
předkládané koncepce a obě koncepce jsou v souladu.
5.2.3

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 – Severozápad

Účelem Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 – Severozápad (dále také PZKO) je zpracovat
komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace
povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, a to v Ústeckém a Karlovarském
kraji (většina prioritních oblastí PZKO se nachází v ÚK). Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba
realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění
nebyly překročeny.
Cíl programu je stanoven tak, aby do roku 2020:


Došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena tam,
kde jsou imisní limity na území zóny překračovány,



byla kvalita ovzduší udržena a zlepšována také tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících
látek pod hodnotami imisních limitů.

NO2 a SO2 jsou tímto PZKO řešeny nepřímo především skrze dopravní opatření a skrze opatření
na spalovacích zdrojích do 300 kW. PM2,5 jsou řešeny spolu s opatřeními ke snížení částic PM10.
Hodnocení:
SRÚK reaguje na tento PZKO, resp. přijímá cíle a opatření PZKO, které implementuje ve své návrhové části
a navrhuje aktivity vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší v Ústeckém kraji. Předkládaná koncepce je tedy
s PZKO ÚK v souladu.
5.2.4

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje,
který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování
pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
Hlavní zásady Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje jsou:


U obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování pitnou vodou
zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním přivaděči při omezené
spotřebě,



V obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň řešeno
nakládání se splaškovými vodami,



U obcí do 2 000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant řešení
nakládání se splaškovými vodami.

Hodnocení:
SRÚK je s výše uvedenou koncepci v souladu, resp. z ní vychází. Jedná se především o návrhy v oblasti
zlepšování infrastruktury, a to rozšiřováním sítí veřejných vodovodů a splaškových kanalizací s ČOV.
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5.2.5

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého (dále také jen Strategie) kraje navazuje na Strategii
udržitelného rozvoje Ústeckého kraje z let 2004 – 2005, jež byla pilotní strategií tohoto typu v České
republice.
Vize Aktualizované strategie je: “Ústecký kraj v roce 2020 je průmyslovým regionem s rozmanitým
zaměřením odvětví využívajících moderní environmentálně šetrné technologie. Efektivní propojení
výzkumu a vývoje podpořeného kvalitním vzdělávacím zázemím s přímou aplikací inovativních řešení v praxi
posouvá Ústecký kraj mezi nejprogresivnější evropské regiony. Důraz přibývajícího počtu ekonomických
subjektů na environmentální a sociální odpovědnosti a uplatňování principu partnerství přispívá ke kvalitě
životního prostředí Ústeckého kraje, které si občané volí nejenom jako místo k práci, ale hlavně jako místo
k životu. Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu”.
Priority a cíle udržitelného rozvoje jsou řazeny do následujících čtyř prioritních os:


Prioritní osa I: Efektivní ekonomika a zaměstnanost



Prioritní osa II: Vyvážené využívání území



Prioritní osa III: Zdravá a soudržná společnost



Prioritní osa IV: Kvalitní životní prostředí

Hodnocení:
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje je předkládanou SRÚR v souladu, resp. k ní má
přímé pozitivní vazby týkající se všech výše uvedených prioritních os.
5.2.6

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025

Účelem Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025 je vytváření podmínek
pro předcházení vzniku odpadů, vytváření podmínek pro nakládání s odpady v souladu se zákonem
a s hierarchií nakládání s odpady stanovenou národní i evropskou legislativou, včetně vzniku k tomu
přiměřené sítě zařízení, dosažení cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství České republiky,
nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v Ústeckém kraji.
Základní priority odpadového hospodářství v Ústeckém kraji:
1. Zvýšení úrovně recyklace odpadů a materiálového využití odpadů (vyjma využití odpadů
na povrchu terénu).
2. Předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů.
3. Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na zvýšení úrovně jejich
odděleného sběru a materiálového využití.
4. Opětovné použití výrobků s ukončenou životností.
5. Energetické využití směsného komunálního odpadu doprovázené zásadním omezením popřípadě
ukončením jeho ukládání na skládky.
6. Finanční zajištění 2. a 3. fáze provozu skládek v podmínkách ukončení ukládání směsného
komunálního odpadu.
7. Optimalizace kapacit zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu.
8. Sjednocení a lokalizace závazných pravidel pro vyvádění odpadů z právního režimu odpadů
a pro odstraňování pochybností v tomto směru.
9. Vytváření podmínek pro nákladově vyrovnané a konkurenci otevřené systémy nakládání
s komunálním odpadem v obcích a regionech.
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Hodnocení:
Předkládaná koncepce SRÚK je v s POH ÚK v souladu, jelikož v rámci svých aktivit navrhuje komplexní řešení
odpadového hospodářství, ať už formou motivace obyvatel k separování jednotlivých druhů odpadu,
a v případě komunálních odpadů také navrhuje vybudování zařízení pro jeho energetické využití.

Závěr:
Všechny výše uvedené koncepční dokumenty na celostátní i regionální úrovni byly, dle své relevance,
v různé míře použity k hodnocení a přípravě dokumentu Vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí
a veřejné zdraví. Ve vybraných případech byly některé z koncepcí využity pro formulaci či úpravu
referenčních cílů ochrany životního prostředí, které byly základním nástrojem pro hodnocení dokumentu
Strategie.

5.3 Způsob stanovení referenčního hodnotícího rámce v oblasti ŽP
Základní rámec pro vyhodnocení souladu cílů koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí tvoří
referenční cíle ochrany životního prostředí. Referenční cíle ochrany životního prostředí především umožňují
posoudit, jak mohou jednotlivé cíle a z nich vycházející dílčí cíle ovlivnit naplnění cílů ochrany životního
prostředí a zda je ovlivňují pozitivně, negativně nebo jsou vůči plnění cílů neutrální4. Následně mohou
sloužit jako základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace Strategie na životní prostředí pomocí
stanovených indikátorů a jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru potenciálních projektů.
Obvykle se pro stanovení referenčního hodnotícího rámce, a tím i sestavení vybrané sady referenčních cílů
pro konkrétní strategický dokument, postupuje tím způsobem, že se vychází především z cílů a priorit
komunitárních a národních koncepčních dokumentů, které mají k předmětnému strategickému dokumentu
vztah (například koncepce v oblasti životního prostředí a podobně). Dalšími zdroji pro formulaci
referenčního hodnotícího rámce zpravidla jsou analýza stavu ŽP dotčeného území a identifikace
významných problémů v oblasti ŽP.
V případě posuzované Strategie byly pro stanovení referenčních cílů životního prostředí využity především
národní a regionální koncepce v oblasti životního prostředí. Tímto způsobem byl identifikován seznam
referenčních cílů, u nichž byla nalezena přímá vazba k jednotlivým cílům Strategie.
Při posuzování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 byl z hlediska využití referenčních cílů
životního prostředí zvolen níže uvedený postup.
5.3.1

Hodnocení cílů SRÚK

Jednotlivé hierarchické úrovně cílů, dílčích cílů a typových opatření koncepce spolu obsahově souvisejí
(viz kapitola 1 – Obsah koncepce). Cíle v rámci jednotlivých oblastí reagují na hlavní problémy daného
regionu a přísluší jim úroveň priorit, zatímco dílčí cíle se váží na dílčí problémy a jsou charakterizovány
pomocí typových opatření, která naplňují podstatu dílčího cíle a navrhují obecné intervence k jeho
naplňování.
5.3.2

Hodnocení dílčích cílů

Popis dílčích cílů je ze své podstaty strategického dokumentu obecný. Dílčí cíle navíc mohou mít různý
dopad na životní prostředí až podle specifikace aktivit (oblastí intervence), které tyto cíle charakterizují.
Přitom se většinou v případě typových opatření jedná o příkladmý (indikativní) seznam, nikoliv taxativní. Ve

4 Analogie platí i pro referenční cíle ochrany veřejného zdraví
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Vyhodnocení jsou proto slovně podrobněji vyhodnocena především ty dílčí cíle, která mohou zakládat
potenciální problémy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Při hodnocení dílčích cílů, v rámci kterého byla zohledňována typová opatření, však byl účelně využit
podrobný popis problémových okruhů a hlavních problémů z Územní syntézy (kapitola 3 návrhové části
Strategie), neboť problémové okruhy a hlavní problémy se transformují do formulace cílů a dílčích cílů.
Problémová analýza tak přispívá k lepšímu porozumění obsahu dílčího cíle. Při hodnocení byla použita sada
referenčních cílů životního prostředí a zároveň veřejného zdraví, respektující problémové okruhy Strategie
a jejichž význam pro vlivy Strategie na životní prostředí vyplynul také z analýzy a závěru zjišťovacího řízení.
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 uvádí seznam celkem 67 dílčích cílů, rozdělené do cílů pěti
zájmových oblastí: Jádrová oblast (4 cíle), Pánevní oblast (4 cíle), Rekreační oblasti (3 cíle), Poohří (3 cíle),
a Šluknovsko (3 cíle).

5.4 Sada referenčních cílů životního prostředí
Níže uvedená sada referenčních cílů ochrany životního prostředí představuje rámec pro Vyhodnocení
koncepce. Při vyhodnocování dílčích cílů (oblastí intervence) je ve Vyhodnocení v tabelární formě
posouzeno, nakolik mohou jednotlivé cíle ovlivnit naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí,
to znamená, zda je ovlivňují pozitivně, negativně či jsou vůči nim neutrální.
Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu pro Strategii relevantní požadavky orgánů ochrany přírody
z předchozích procedur SEA, na nichž se autoři Vyhodnocení podíleli, Závěr zjišťovacího řízení (respektive
připomínky dotčených orgánů veřejné správy) a hodnocení cílů některých koncepcí na národní a krajské
úrovni.
Stanovené cíle vychází z výše uvedených dokumentů a z požadavků uvedených v závěru zjišťovacího řízení.
Tab. 15. Referenční cíle ochrany životního prostředí
Č.

Oblast
životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

1.

Krajina

Omezovat fragmentaci krajiny,
chránit krajinný ráz, kulturní
a přírodní dědictví

Omezit
fragmentaci
krajiny,
dbát
na zachování krajinného rázu, významných krajinných
prvků a ÚSES

2.

Biodiverzita
a ochrana
přírody

Chránit přírodní hodnoty v území,
zvyšovat
kvalitu
přírodního
prostředí

Zajistit zejména ochranu zvláště chráněných území

3.

Půda

Omezit zábory a degradaci půdy
(ZPF a LPF), zamezovat vodní a
větrné erozi půdy

Především ochrana před zábory zemědělské půdy
I. a II. třídy ochrany plošně většího rozsahu, ochrana
lesní půdy a pozemků před plošně většími zábory,
k nové výstavbě přednostně využívat plochy
brownfields

4.

Voda

Chránit
zdroje
povrchových
a podzemních vod, podporovat
přirozenou retenční funkci krajiny

Zajišťovat ochranu CHOPAV
a obecné ochrany
podzemních a povrchových vod, respektovat ochranná
pásma vodních zdrojů, podporovat přirozenou
retenční funkci krajiny

5.

Horninové
prostředí

Chránit neobnovitelné přírodní
zdroje

Ochrana nerostného bohatství – tj. zejména
respektovat ložiska nerostů a chráněná ložisková
území

6.

Odpady
a energetika

Snižovat
produkci
odpadu,
využívat
obnovitelné
zdroje
energie (OZE)

Zvýšit materiálové a energetické využití odpadů,
omezit skládkování odpadů, snižovat energetickou
náročnost a využívat OZE
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Č.

Oblast
životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

7.

Ekologické
zátěže

Obnovovat funkce a opětovné
využití narušené krajiny

Pokračovat v rekultivacích starých ekologických zátěží

8.

Ovzduší

Zajistit dobrou kvalitu ovzduší
a plnění imisních limitů

Snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší –
především polétavého prachu a benzo(a)pyrenu

9.

Hluk

Snižovat zatížení obyvatel hlukem
(především z dopravy)

Chránit obyvatele před
omezovat zdroje hluku

10.

Zdraví

Zajistit zdravé
prostředí

bezpečné

Navazuje na ref. cíle 8 a 9, kdy znečištění ovzduší
a hlukové znečištění patří mezi determinanty zdraví
obyvatel, tj. omezování hlučnosti a znečištění ovzduší.
U bezpečného prostředí především chránit obyvatele
před negativními účinky živelních událostí (povodně)

11.

EVVO

Zajišťovat
environmentální
vzdělávání a osvětu

Podporovat zvyšování environmentálního povědomí
mezi obyvateli a ve školách

a

hlukovým

znečištěním,
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6

ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH
A
DLOUHODOBÝCH,
TRVALÝCH
A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH
VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je předkládána v jedné variantě. Tato varianta
vznikla na základě komplexního procesu přípravy Strategie ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje.
Vzhledem k charakteru Strategie se variantní vývoj může projevit na úrovni implementace aktivit, které jsou
ve Strategii uvedeny pouze příkladmo. Zařazení aktivit uvedených ve Strategii, či zařazení dalších projektů
dosud nezařazených, které odpovídají rámci opatření a vyhovují cílům, ovlivní i dopady Strategie na rozvoj
území i životní prostředí a veřejné zdraví.

6.1 Hodnocení Strategie jako celku
Při hodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní prostředí je potřeba vzít
v úvahu nejen potenciální dopady koncepce na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ale také vzájemnou interakci stavu životního prostředí s deklarovanou ambicí rozvoje
území v navrženém scénáři.
V této souvislosti se jedná především o to, že současná kvalita životního prostředí v Ústeckém kraji
(zejména stav ovzduší, velký počet ploch brownfields, staré ekologické zátěže) může být jedním z limitů
dalšího rozvoje území, a to ať už přímo – omezením možností implementace typových opatření, které by
mohly mít další negativní vliv na ŽP v zatížených částech území, tak i zprostředkovaně – tedy možným
negativním vývojem image oblasti (ovzduší, doprava, relikty těžby a další). A to přesto, že skutečnost je
především v některých částech ÚK podstatně jiná (například přírodní části území ve Šluknovském výběžku,
podél hranic kraje se SRN a v oblasti Poohří, území CHKO a NP, MZCHÚ a přírodní parky).
Analytická část - Podrobný analytický profil ÚK
Podrobný analytický profil ÚK popisuje všechny významné fenomény charakterizující zájmové území
a mající vliv na jeho rozvoj. Analyzována byla zejména objektivizovaná data ČSÚ, sektorové strategie a další
podklady Ústeckého kraje. Mimoto byla provedena analýza dat subjektivních získaných pomocí online
šetření mezi vybranými aktéry v Ústeckém kraji. Problematice životního prostředí věnuje analytická část
Strategie odpovídající pozornost, kapitola „Životní prostředí“ shrnuje největší environmentální problémy
dotčeného území.
Návrhová část
Na Hlavní závěry provedených analýz navazuje tzv. Územní syntéza, jejímž účelem bylo - vzhledem
k rozmanitosti území Ústeckého kraje a lišícím se rozvojovým problémům a potřebám - vymezit typologicky
odlišná území Ústeckého kraje a provést jejich základní charakteristiku. Cílem této kapitoly bylo
mj. vyhodnotit, do jaké míry se jednotlivé části Ústeckého kraje liší a zdali jsou tyto odlišnosti natolik
zásadní, že by bylo zapotřebí formulovat návrhovou část této strategie podle územního klíče. Výsledná
typologie obsahuje 5 typologických území:


Jádrová oblast



Pánevní oblast



Rekreační oblasti



Poohří



Šluknovsko
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Pro každý z těchto regionů byla zpracována samostatná struktura cílů a opatření reagujících na specifické
problémy daného území. Teprve v druhé úrovni je návrhová část členěna tematicky – pro každý region je
stanoveno 3 - 4 rozvojových cílů tvořících strategický skelet a rozpracovaných dále do konkrétnějších dílčích
cílů.
Součástí Analytického profilu ÚK byla také SWOT analýza. Ta byla v první fázi zpracována pro jeho
jednotlivé regiony vymezené územní syntézou získaných dat (viz předchozí kapitola obsahující i mapové
vymezení regionů). Výstupem analýzy bylo definování několika hlavních problémů. Obsah a rozsah SWOT
analýzy je přiměřený problematice stavu životního prostředí v zájmovém území.
Následně byla na základě dílčích SWOT analýz zpracována souhrnná analýza SWOT jako analýza napříč
jednotlivými tématy, a to podle významu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) a podle
pravděpodobnosti (pouze příležitosti a hrozby). Význam přitom vyjadřuje důležitost daného faktoru
pro rozvoj ÚK, pravděpodobnost pak hodnotí míru pravděpodobnosti, s jakou dojde k naplnění daného
faktoru. Shrnutí prostřednictvím SWOT analýzy i stanovení významu odpovídá analytickým podkladům
předchozí části dokumentu.
Každý z hlavních problémů jednotlivých oblastí byl dále rozpracován do tzv. stromu problémů, který
graficky znázorňuje ve vertikálním směru hierarchii příčin a důsledků příslušného hlavního problémů
a ve směru horizontálním pak kauzální vazby mezi jednotlivými problémy.
V další fázi byly stromy problémů transformovány do stromů cílů, kdy je pak každý cíl podrobně
specifikován v podobě strukturovaného popisu. Ten obsahuje vedle popisu výchozího stavu zejména výčet
typových opatření naplňujících příslušný cíl, přehled měřitelných dopadů a výsledků a dále také informaci
o předpokladech a rizicích pro splnění daného cíle a seznam subjektů, jejichž součinnost je potřebná
pro splnění cíle. Přesnější představu o členění návrhové části dává následující schéma na Obr. 23.

Obr. 23. Struktura návrhové části strategie
Jednotlivý cíl je nejen vždy popsán, ale je zde popsána i geneze jeho vzniku. Na začátku popisu cíle
je uvedena rekapitulace výchozího stavu, který ústí do grafického znázornění stromu problému, jehož
transformací posléze vzniká strom cílů. U cíle je tedy popsán výchozí stav, budoucí stav, o který daný cíl
usiluje a dílčí cíle, které k tomuto cíli povedou. Členění strategie je popsáno v kapitole 1.
Implementační část
Implementační část je popsána v kapitole 1 tohoto Vyhodnocení, věnuje se naplňování cílů Strategie
z pohledu organizačního zajištění tohoto plnění, nemá tedy vliv na životní prostředí.
Návrhy a doporučení zpracovatele SEA:
Analýza
V případě, že by z jakéhokoliv důvodu v budoucnu došlo k úpravě Strategie (například v rámci její
aktualizace), doporučují zpracovatelé Vyhodnocení zdůraznit problematiku environmentálních rizik
v důsledku klimatických změn a limitující faktor rozvoje v souvislosti s vymezenými CHLÚ a DP, tedy
výskytem území s chráněnými ložisky nerostných surovin.
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6.2 Hodnocení vlivů cílů a dílčích cílů
6.2.1

Postup hodnocení

Při hodnocení environmentálních vlivů koncepce vzal zpracovatel SEA v úvahu také princip předběžné
opatrnosti a tam, kde by dle jeho názoru mohlo dojít během implementace opatření (aktivit) k nepříznivým
vlivům, byla v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak těmto nepříznivým vlivům předejít,
například způsobem hodnocení při výběru aktivit.
Jak již bylo uvedeno výše, cíle a dílčí cíle jsou hodnoceny vůči sadě referenčních cílů životního prostředí
a veřejného zdraví, tedy hodnocením, nakolik tato opatření přispívají k naplňování těchto cílů, či zda s nimi
nejsou v rozporu. Pro hodnocení cílů a dílčích cílů byl zvolen následující postup:
Stupnice významnosti:
+2

potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na referenční cíl

+1

potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na daný referenční cíl

0

zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)

-1

potenciálně negativní vliv opatření na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)

-2

potenciálně významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (velkého rozsahu)

?

nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
nebo vliv nelze vyhodnotit

Rozsah vlivu:
B

bodový (působící v místě realizovaného opatření)

L

lokální (působící v rámci širšího území např. v rozsahu správního území obce)

R

regionální (působící na území 2 a více obcí)

Spolupůsobení vlivu:
K

kumulativní působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům

Sy

synergické působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům

Sk

sekundární působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům

+/-

pozitivní/negativní
V tabulkách je barevně podtrženo bodové hodnocení spolupůsobení vlivu u relevantních
referenčních cílů.

Tyto vlivy lze orientačně definovat takto:


Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidu dusíku) z různých zdrojů,
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.



Synergický vliv vzniká působením vlivů různého druhu (např. současné působení více zdrojů různých
emisí) na danou složku životního prostředí.



Sekundární vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí nepřímo přes jinou (druhou)
složku životního prostředí.
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Časový horizont působení:
Kp

krátkodobé, respektive přechodné

Sd

střednědobé (tj. v horizontu cca do 5 let)

Dt

dlouhodobé, respektive trvalé (tj. v horizontu nad 5 let)

Tyto vlivy jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky s označením RSČ (Rozsah, Spolupůsobení, Časový
horizont).
Hodnocení bylo prováděno na úroveň dílčích cílů, které jsou nejnižší jednotkou návrhové části koncepce. Při
hodnocení dílčích cílů byl kromě jejich samotného popisu současně důsledně zohledňován i výčet typových
opatření, neboť ty jsou příkladmým vyjádřením formy naplňování dílčího cíle. K hlavním cílům a k nim
příslušným dílčím cílům dále zpracován slovní komentář hodnocení.
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6.2.2

Hodnocení jednotlivých cílů a dílčích cílů

REGIONÁLNÍ STRATEGIE
Jádrová oblast
Cíl J.1: Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu
Cíl směřuje ke zlepšení sociální situace v oblasti, omezení negativních sociálních jevů, podpoře participace obyvatel na veřejném dění, ke zlepšení image kraje
a celkově k harmonickému soužití obyvatel.
8.

9.

10.

11.

J.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná
imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem
do regionu, eliminovaný obchod s chudobou)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

J.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší
regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

J.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované
množství zanedbaných částí měst)

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

L/-/Dt

EVVO

Dílčí cíle SRÚK

Zdraví

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Ekologické zátěže

5.

Odpady a energetika

4.

Horninové prostředí

Biodiverzita a ochrana
přírody

3.

Voda

2.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

RSČ
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Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

8.

9.

0

0

0

0

0

0

0

10.

11.

0

EVVO

7.

Odpady a energetika

3.

Zdraví

6.

Horninové prostředí

0

5.

Voda

0

4.

Půda

J.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (eliminovaný počet sociálně
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva,
zvýšená úroveň kupní síly, stabilizovaný podíl populace nezatížený
exekucemi a dluhy, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň
srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená
kompetencemi pro trh práce, eliminovaná mezigenerační reprodukce
vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové
orientace žáků, snížená míra předčasných odchodů ze vzdělávání,
obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšená
hospodářské konkurenceschopnosti regionu)

2.
Biodiverzita a ochrana
přírody

Dílčí cíle SRÚK

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

0

RSČ

-/-/-

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
J.1.1

DC je částečně organizačního charakteru. Řeší realizaci programů na podporu podnikání, zvyšování rezidenční atraktivity území, rozvoj kvalitního bydlení apod.
Směřuje tedy do již využívaných území měst s cílem zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele. Přímé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví zde nebyly identifikovány.
Doporučení: Při rozvoji bydlení řešit také snižování energetické náročnosti budov a podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

J.1.2

DC a typová opatření jsou zejména organizačního, marketingového a vzdělávacího charakteru bez územního průmětu a bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

J.1.3

DC je zaměřen na rozvoj bytového a domovního fondu a veřejných prostranství v zanedbaných částech měst. Dá se předpokládat, že při revitalizaci domovního fondu
budou řešena i opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Žádné negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: Při rozvoji domovního fondu podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

J.1.4

DC se zaměřuje na sociální oblast, prevenci kriminality, větší vzdělanost obyvatel a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Jedná se zejména o opatření organizačního
charakteru bez přímého územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

17-R-06
Listopad 2017

90

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Cíl J.2: Zlepšit kvalitu životního prostředí
Cíl je zaměřen na vyrovnání se s nepříznivou kvalitou životního prostředí v dotčené oblasti (vysoký počet brownfields, starých ekologických zátěží, koncentrace
průmyslových podniků v intravilánu města Ústí n. L.), a oproti tomu navrhuje opatření ke zvýšení atraktivity daného území.
6.

7.

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

3.

8.

9.

10.

0

0

0

+2

+1

+2

11.

Dílčí cíle SRÚK

J.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora
šetrných topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení
ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní
silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové
dopravy, eliminace emisí z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)

+1

+1

0

+1

+1

R/Sy+/Dt

J.2.2: Revitalizace zanedbaných částí měst (zajištění optimálních
finančních zdrojů na revitalizaci)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

J.2.3: Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových
provozů

+1

+1

+1

+2

0

+1

+1

+2

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

J.2.4: Revitalizované brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů
zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)

+1

0

+2

+1

0

+1

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

J.2.5: Zajištění požadované jakosti povrchových vod (dostatečná
technická infrastruktura, sanace starých ekologických zátěží)

+1

+1

+1

+2

0

0

+2

0

0

+1

0

R/-/Dt

J.2.6: Zlepšená kvalita půd (sanace starých ekologických zátěží,
rozvolnění toků v krajině, vyšší rezistenční schopnost krajiny, přísné
dodržování omezování další výstavby v oblastech rozlivu vodních
toků, renesance tradičního hospodářského využívání zemědělské
krajiny)

+2

+1

+2

+2

0

0

+2

0

0

+1

0

R/-/Dt

EVVO

5.

Voda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

RSČ
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Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
J.2.1

Naplnění DC přispěje nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale vede také k řadě dalších pozitivních efektů, jako je snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy,
zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nebo snižování energetické náročnosti vytápění. Pozitivní synergické vlivy vznikají ve spojení s dalšími opatřeními směřující
ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví, jako je např. „ Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových provozů.“ Významnější negativní vlivy
nebyly v této míře konkrétnosti identifikovány, pouze lze upozornit na typové opatření „Podpora rozvoje vodní dopravy“ a možné střety se zájmy ochrany přírody (EVL
Porta Bohemica), která se nachází podél řeky Labe.
Doporučení: 1) Při podpoře rozvoje vodní dopravy je nutno zajistit ochranu EVL Porta Bohemica a další přírodní hodnoty v území.
2) Doplnit vhodně typové opatření na podporu vozidel na alternativní pohon/podporu rozvoje elektromobility (včetně dobíjecích stanic pro auta).
3) Typové opatření Zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy doplnit o znění „např. prostřednictvím cyklistické dopravy, včetně
elektrokol“.

J.2.2

DC směřován do již využívaných částí měst – negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nelze předpokládat.
Doporučení: Při revitalizaci domovního fondu a veřejných prostranství doporučujeme podporovat rovněž adaptace na změny klimatu.

J.2.3

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda a celkově ke zlepšování současného stavu. Negativní
vlivy nelze předpokládat, naopak jsou předpokládány pozitivní synergické vlivy na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví ve spojení s dalšími cíli směřujícími ke zlepšení kvality
ovzduší.
Doporučení: x

J.2.4

Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, ochrany krajinného rázu, vzhledu sídel, ochrany vod apod.
Doporučení: x

J.2.5

Směřuje přímo ke zlepšování kvality vod a sanaci starých ekologických zátěží. Zlepšená kvalita vod může přispět ke zlepšení přírodních podmínek v přírodně
hodnotných územích podél vodních toků, sanace SEZ také k omezování rizik pro půdní fond a nepřímo i zdraví obyvatel. Negativní dopady na jednotlivé složky ŽP
a veřejného zdraví nelze předpokládat.
Doporučení: x

J.2.6

Má významně pozitivní vlivy jak na jednotlivé složky ŽP, tak na veřejné zdraví jak nepřímo, tak přímo v souvislosti s bezpečností obyvatel při živelních katastrofách
(ochrana před povodněmi). Směřuje především k ochraně půdy, zlepšování vodního režimu krajiny a k celkovému posílení funkcí krajiny.
Doporučení: x
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Cíl J.3: Zajistit ekonomický růst regionu
Cíl se zaměřuje na zvýšení potenciálu obyvatel pro trh práce, následně lepší využití tohoto potenciálu a zvýšení hospodářské výkonnosti regionu.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

J.3.1: Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší
míra podnikatelské aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti,
snížená zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a struktura přímých
zahraničních investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka po kreativitě,
vyšší míra výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné
administrativní kapacity pro rozvojové projekty, zlepšující-se
spolupráce aktérů v regionu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

J.3.2: Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových
odborníků a lídrů pro změnu, lepší konkurenceschopnost místních
vysokých škol, zlepšená práce s talenty v regionu, zvýšená nabídka
pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované, nižší podíl populace
zatížený exekucemi a dluhy, vyšší příliv kvalifikované pracovní síly,
populace s potenciálem pro trh práce, kompetence odpovídající
potřebám trhu práce, zlepšená image kraje, vyšší regionální identita
obyvatel, příznivější sociální skladba obyvatelstva, eliminace odlivu
mozků, dostatečně odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu
práce, obyvatelstvo vybavené měkkými kompetencemi, dostatečné
celoživotní vzdělávání, vyšší podíl absolventů s vyšší kvalifikací,
preference žáků vycházejících ze základních škol (zvýšený zájem
o méně poptávané studijní obory), zlepšené kariérní poradenství,
dostatek kompetencí pro krajský úřad na regulaci škol, eliminace

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

R/-/Dt

RSČ
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mezigenerační reprodukce vzdělání, vyšší kvalita pedagogů oproti
jiným regionům, zajištění adekvátní náhrady pedagogů odcházejících
do důchodu, vyšší konkurenceschopnost firem)
Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
J.3.1

DC je především organizačního a administrativního charakteru zaměřeného na spolupráci a inovaci a bez významnějších územních průmětů. Nebyly identifikovány vlivy
na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x

J.3.2

DC směřuje především do oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace obyvatel na trhu práce. Bez územního průmětu. Je zde předpoklad, že součástí vzdělávání mohou
být i environmentální aspekty.
Doporučení: x

Cíl J.4: Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití
Cílem je zvýšit atraktivitu regionu prostřednictvím posílení sociální situace místních obyvatel, snížením počtu sociálně vyloučených lokalit, řešením starých
ekologických zátěží, brownfields vázaných na rizikové průmyslové areály a celkovým zlepšením stavu krajiny.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

2.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
1.

3.

8.

9.

10.

11.

J.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení
společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru
s velkými firmami)

+1

+1

+1

+2

0

+1

+1

+2

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

J.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých
bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory,
optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých
ekologických zátěží)

+1

0

+2

+1

0

+1

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

J.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

RSČ
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6.

7.

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

0

5.

Voda

0

4.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

0

0

0

0

0

0

0

RSČ

majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů,
zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel,
rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý
technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také
investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace
většinové společnosti)
J.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit
(rozvoj sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

0

0

-/-/-

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
J.4.1

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda a celkově ke zlepšování současného stavu. Negativní
vlivy nelze předpokládat, naopak jsou předpokládány pozitivní synergické vlivy na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví ve spojení s dalšími cíli směřujícími ke zlepšení kvality
ovzduší.
Doporučení: x

J.4.2

Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, ochrany krajinného rázu, vzhledu sídel, ochrany vod apod.
Doporučení: x

J.4.3

DC směřován do již využívaných částí měst – negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nelze předpokládat.
Doporučení: Při revitalizaci domovního fondu a veřejných prostranství doporučujeme podporovat rovněž adaptace na změny klimatu.

J.4.4

DC se zaměřuje na sociální oblast, prevenci kriminality, větší vzdělanost obyvatel apod. Jedná se zejména o opatření organizačního charakteru bez přímého územního
průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Pánevní oblast
Cíl P.1: Zvýšit sociální kapitál území
Cíl je zaměřen na zlepšení sociální situace v oblasti, omezení negativních sociálních jevů, podpoře participace obyvatel na veřejném dění, zlepšení image kraje
a celkově k harmonickému soužití obyvatel.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

P.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná
imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem
do regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel převážně bez vazby
k území, eliminovaný obchod s chudobou)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

P.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší
regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

P.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované
množství zanedbaných částí měst)

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

L/-/Dt

P.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (minimalizace sociálně
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva,
zvýšená úroveň kupní síly, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová
úroveň srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená
kompetencemi pro trh práce, zlepšený životní styl obyvatelstva,
eliminovaná mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních
hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, eliminace
předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně
vybavené měkkými kompetencemi, zvýšení prestiže profesí, vyšší míra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

RSČ
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hospodářské konkurenceschopnosti regionu)
Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
P.1.1

DC je částečně organizačního charakteru. Řeší realizaci programů na podporu podnikání, zvyšování rezidenční atraktivity území, rozvoj kvalitního bydlení apod.
Směřuje tedy do již využívaných území měst s cílem zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele. Přímé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví zde nebyly identifikovány.
Doporučení: Při rozvoji bydlení řešit také snižování energetické náročnosti budov a podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

P.1.2

DC a typová opatření jsou zejména organizačního, marketingového a vzdělávacího charakteru bez územního průmětu a bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

P.1.3

DC je zaměřen na rozvoj bytového a domovního fondu, veřejných prostranství a zanedbaných objektů v zanedbaných částech měst. Dá se předpokládat, že při
revitalizaci domovního fondu budou řešena i opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Žádné negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: Při rozvoji domovního fondu podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

P.1.4

DC se zaměřuje na sociální oblast, prevenci kriminality, větší vzdělanost obyvatel a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Jedná se zejména o opatření organizačního
charakteru bez přímého územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Cíl P.2: Zlepšit životní prostor
Tento cíl má za úkol nalézt východisko z neutěšené sociální situace obyvatel ovlivněných těžbou hnědého uhlí a s tím související obnovou ekologických funkcí
krajiny a celkového zlepšení životního prostředí v daném regionu.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

P.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora
šetrných topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení
ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní
silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové
dopravy, eliminace prašnosti z dolů a emise z velkých zdrojů
znečišťování ovzduší)

+1

+1

0

0

0

+1

0

+2

+1

+2

+1

R/Sy+/Dt

P.2.2: Minimalizace negativních vlivů průmyslové výroby na okolí
(hluková zátěž, světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových
havárií

+1

+1

+1

+2

0

+1

+1

+2

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

P.2.3: Minimalizace znečišťování vodních toků a zajištění
dostatečných zásob vody (sanace starých ekologických zátěží)

+1

+1

+1

+2

0

0

+2

0

0

+1

0

R/-/Dt

P.2.4: Revitalizace zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních
vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

P.2.5: Revitalizace brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů,
nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)

+1

0

+2

+1

0

+1

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

RSČ
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7.

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

+1

6.

Horninové
prostředí

+2

5.

Voda

5

4.

Půda

P.2.6: Postup při obnově krajiny dle schválené koncepce
(vč. resocializace) (nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

+2

+1

+2

+1

+2

0

0

+1

0

RSČ

R/-/Dt

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
P.2.1

Naplnění dílčího cíle přispěje nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale vede také k řadě dalších pozitivních efektů, jako je snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy,
zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nebo snižování energetické náročnosti vytápění. Pozitivní synergické vlivy vznikají ve spojení s dalšími opatřeními směřující
ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví, jako je např. „Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových provozů.“ Významnější negativní vlivy
nebyly v této míře konkrétnosti identifikovány.
Doporučení: Doplnit typová opatření o podporu vozidel na alternativní pohon/podporu rozvoje elektromobility (včetně dobíjecích stanic pro auta).

P.2.2

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda a celkově ke zlepšování současného stavu. Negativní
vlivy nelze předpokládat, naopak jsou předpokládány pozitivní synergické vlivy na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví ve spojení s dalšími cíli směřujícími ke zlepšení kvality
ovzduší.
Doporučení: x

P.2.3

Směřuje přímo ke zlepšování kvality vod a sanaci starých ekologických zátěží. Zlepšená kvalita vod může přispět ke zlepšení přírodních podmínek v přírodně
hodnotných územích podél vodních toků, sanace SEZ také k omezování rizik pro půdní fond a nepřímo i zdraví obyvatel. Negativní dopady na jednotlivé složky ŽP
a veřejného zdraví nelze předpokládat.
Doporučení: x

P.2.4

DC směřován do již využívaných částí měst – negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nelze předpokládat.
Doporučení: Při revitalizaci domovního fondu a veřejných prostranství doporučujeme podporovat rovněž adaptace na změny klimatu.

P.2.5

Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, ochrany krajinného rázu, vzhledu sídel, ochrany vod apod.
Doporučení: x

5 Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
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P.2.6

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

8.

9.

10.

11.

EVVO

7.

Zdraví

6.

Hluk

5.

Ovzduší

4.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

DC směřuje k revitalizaci a rekultivaci krajiny území dotčených těžbou nerostných surovin. Toto má pozitivní dopady na celou řadu složek životního prostředí, jako je
krajinný ráz a ochrana přírody, vodní režim v krajině, ochrana půdy, ochrana horninového prostředí apod. Rovněž je zde potenciál pro zlepšení podmínek pro rekreaci a
zdraví obyvatel. Negativní vlivy nejsou předpokládány.
Doporučení: V případě lokalizace konkrétních projektů doporučujeme v následujících fázích (implementace koncepce) provést před realizací samotného záměru
biologický průzkum dané lokality tam, kde to bude přínosné, tak, aby se zamezilo případné likvidaci vzácných druhů rostlin a živočichů, či jejich biotopů (přirozenou
sukcesí může dojít k osídlení některých lokalit vzácnými druhy, kterým vyhovují extrémní stanovištní podmínky).

Cíl P.3: Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost
Cíl se zaměřuje na stabilizaci počtu populace a růst životní úrovně, a s tím související růst hospodářský založený na udržitelném využívání zdrojů. K zajištění
ekonomické konkurenceschopnosti regionu je nutné zlepšit také kvalitu veřejné infrastruktury a služeb.

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

0

7.
Ekologické zátěže

0

6.
Odpady a
energetika

Biodiverzita a
ochrana přírody

P.3.1: Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné
administrativní kapacity pro rozvojové projekty, vyšší úroveň
spolupráce subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj,
vyšší poptávka po kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky na činnosti
s vyšší přidanou hodnotou, vyšší vliv odvětví s vyšší přidanou

5.
Horninové
prostředí

Dílčí cíle SRÚK

4.

Voda

2.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RSČ

-/-/-

17-R-06
Listopad 2017

100

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Referenční cíle životního prostředí

EVVO

11.

Zdraví

10.

Hluk

9.

Ovzduší

8.

Ekologické zátěže

7.

Odpady a
energetika

6.

Horninové
prostředí

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

P.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů
(zvýšený počet investic orientovaných na činnosti vyžadující
specializaci, zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený systém
podpory rozvoje podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená kvalita
lidských zdrojů, dostatečné odborné vzdělávání vzhledem k poptávce
na trhu práce, přizpůsobení oborového zaměření škol v návaznosti
na místní ekonomiku, zvýšení zájmu o studium oborů stěžejních
pro místní ekonomiku (technické obory), dostatečná vybavenost
obyvatelstva měkkými kompetencemi, zvýšená kvalita škol
a absolventů, rostoucí sociální status obyvatel, rostoucí imigrace
kvalifikované pracovní síly, setrvání mladšího a vzdělanějšího
obyvatelstva, zlepšená image kraje, vyšší míra regionální identity
obyvatelstva, vyšší kompetence a kvalifikace obyvatelstva)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

P.3.3: Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou
(vyvážená oborová struktura ekonomických subjektů, dokončená
transformace hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků
a regionálního inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity
v dopravní infrastruktuře, zavedené ekonomické kompenzace
externalit těžebního a energetického průmyslu, vyšší míra profitu
regionu z místní produkce, udržení kapitálu v území (dividendy),
vyřešené majetkoprávní poměry v hospodářství, revitalizovaná
a resocializovaná krajina, revitalizované brownfields)

+2

+1

+1

+1

+1

+1

+2

+1

+1

+1

0

R/-/Dt

Dílčí cíle SRÚK

RSČ

hodnotou pro zaměstnanost, emancipace ekonomických elit)

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
P.3.1

DC je především organizačního a administrativního charakteru zaměřeného na spolupráci a inovaci a bez významnějších územních průmětů. Nebyly identifikovány vlivy
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Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

8.

9.

10.

11.

EVVO

7.

Zdraví

6.

Hluk

5.

Ovzduší

4.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

na ŽP a veřejné zdraví.
Doporučení: x
P.3.2

DC směřuje především do oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace obyvatel na trhu práce. Bez územního průmětu.
Doporučení: x

P.3.3

DC je široce zaměřen na více dílčích oblastí od revitalizace a resocializace krajiny dotčené těžbou po doplnění technické a dopravní infrastruktury až po opatření
administrativního charakteru. Revitalizace a rekultivace krajiny území dotčených těžbou nerostných surovin má pozitivní dopady na celou řadu složek životního
prostředí, jako je krajinný ráz a ochrana přírody, vodní režim v krajině, ochrana půdy, ochrana horninového prostředí apod. Rovněž je zde potenciál pro zlepšení
podmínek pro rekreaci a zdraví obyvatel. Negativní vlivy nejsou předpokládány. Modernizace a rozvoj veřejné dopravy, která je ekologicky šetrnější variantou
k dopravě automobilové přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně před hlukem a tím i veřejného zdraví.
Případná dostavba nové infrastruktury bude vycházet ze ZÚR Ústeckého kraje, které prošly procesem posouzení vlivu na životní prostředí na podrobnější úrovni.
Významnější negativní vlivy nelze předpokládat, ty budou případně řešeny v navazujících řízeních při přípravě konkrétních záměrů.
Doporučení: Při revitalizaci/rekultivaci krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin upřednostňovat přírodě bližší způsoby.
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Cíl P.4: Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití
Zaměření cíle je opět na posílení sociální a ekonomické situace v oblasti a zatraktivnění regionu, spolu se zlepšením životního prostředí a posílením přirozených
funkcí krajiny.
10.

11.

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Ekologické zátěže

5.

Odpady a
energetika

4.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

P.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení
společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru
s velkými firmami)

+1

+1

+1

+2

0

+1

+1

+2

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

P.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých
bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory,
optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých
ekologických zátěží)

+1

0

+2

+1

0

+1

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

P.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení
majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů,
zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel,
rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý
technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také
investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace
většinové společnosti)

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

L/-/Dt

P.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit
(rozvoj sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
P.4.1

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda a celkově ke zlepšování současného stavu. Negativní
vlivy nelze předpokládat, naopak jsou předpokládány pozitivní synergické vlivy na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví ve spojení s dalšími cíli směřujícími ke zlepšení kvality
ovzduší.
Doporučení: x

17-R-06
Listopad 2017

103

Vyhodnocení koncepce
SEA - Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

P.4.2

Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, ochrany krajinného rázu, vzhledu sídel, ochrany vod, řešení SEZ apod.
Doporučení: x

P.4.3

DC je zaměřen na rozvoj bytového a domovního fondu, veřejných prostranství a zanedbaných objektů v zanedbaných částech měst. Dá se předpokládat, že při
revitalizaci domovního fondu budou řešena i opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Žádné negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: Při rozvoji domovního fondu podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

P.4.4

DC se zaměřuje na sociální oblast, prevenci kriminality, větší vzdělanost obyvatel apod. Jedná se zejména o opatření organizačního charakteru bez přímého územního
průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

Rekreační oblasti
Cíl R.1: Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální a ekonomickou životaschopnost území
Cílem je zabránit odlivu obyvatelstva a zvýšit úroveň života v periferní oblasti kraje, a s tím související snaha o nastartování hospodářského růstu regionu
(se snahou posílit rozvoj cestovního ruchu).
9.

10.

11.

R.1.1: Zlepšená dopravní dostupnost území (zachovaný stávající
rozsah dopravní obslužnosti území
veřejnou
dopravou,
zrekonstruovaná dopravní síť s odstraněnými závadami)

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

R/-/Dt

R.1.2: Stabilizovaná vybavenost území (odstraněné nejvýraznější
deficity ve vybavenosti sídel technickou infrastrukturou, odstraněné
nejvýraznější deficity a stabilizace občanské vybavenosti, rozšířená
a koordinovaná nabídka společenského vyžití)

0

0

0

+2

0

0

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

Dílčí cíle SRÚK

Krajina

EVVO

Odpady a
energetika

8.

Zdraví

7.

Hluk

6.

Ovzduší

5.

Ekologické zátěže

4.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ
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5.

6.

7.

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

0

4.

0

0

0

0

0

Voda

R.1.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický rozvoj (systém podpory
rozvoje podnikání v periferních územích, rovnoměrnější časová
a prostorová distribuce cestovního ruchu, vyšší kvalita služeb
v cestovním ruchu, intenzifikace a přesnější zacílení marketingových
aktivit cestovního ruchu, zvýšená prostupnost hranice pro pěší turisty)

3.

Půda

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

-1

-1

0

0

0

8.

9.

10.

11.
RSČ

R/-/Dt

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
R.1.1

DC s celkově spíše mírně pozitivními vlivy na životní prostředí, a to v případě možného omezení sekundární prašnosti a hluku vázaného na rekonstrukci silnic, které se
nyní nacházejí ve špatném stavu, a s tím související zlepšení zdraví obyvatel v blízkosti těchto komunikací. Dále podpora veřejné dopravy přispívá k zlepšování kvality
ovzduší, ochraně před hlukem a ochraně zdraví obyvatel.
Doporučení: x

R.1.2

DC směřuje k zajištění lepší vybavenosti obcí. Rozvoj vodovodů a kanalizací připívá k lepšímu čištění odpadních vod a zajištění dostatečného množství pitné vody.
Negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: x

R.1.3

DC má možný potenciálně negativní vliv na životní prostředí, a to v souvislosti s možným zvýšením tlaku cestovního ruchu na území se zvláštní ochranou. V případě
jakékoliv aktivity lokalizované do těchto území je nezbytné tyto aktivity konzultovat se správou dotčených chráněných území tak, aby nedocházelo ke střetům
s ochranou přírody. Jako pozitivní lze vyhodnotit snahu o časové a prostorové rozložení atraktivit cestovního ruchu tak, aby docházelo k úlevě nejvíce vytížených
lokalit. V souvislosti s cestovním ruchem je také potřeba pamatovat na řešení problémů spojených s infrastrukturou (kapacita parkovišť, toalety apod.). Potenciálně
rizikové může být typové opatření „zprovoznění nových hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska.“ Toto opatření může být v rozporu s dlouhodobými
cíli ochrany přírody, kdy může docházet např. k zvýšení další zátěže území a vyrušování zvláště chráněných druhů.
Doporučení: Doporučujeme doformulovat typové opatření na znění "Zprovoznění nových hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska řešit
ve spolupráci s NP České Švýcarsko v místech, kde je to z hlediska ochrany přírodních hodnot možné". Doporučení bylo předkladatelem koncepce přijato a
zapracováno do předkládané finální verze Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
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Cíl R.2: Zlepšit stav životního prostředí
Životní prostředí v Rekreačních oblastech se potýká s problémy dálkového přenosu emisí, brownfields, ekologických zátěží minulých dekád (dané např. druhovou
skladbou lesů) anebo také v souvislosti s cestovním ruchem. Cíl se zaměřuje na zlepšení stavu ovzduší, zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšení atraktivity
sídel.
10.

11.

R.2.1: Zlepšení fyzického stavu sídel a odstranění ekologických zátěží
(revitalizace ploch brownfields, revitalizace upadajících ploch
v sídlech, odstranění následků někdejších problematických výrobních
činností)

+1

0

+2

+1

0

+1

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

R.2.2: Zlepšení stavu a ekologické stability krajiny (obnova lesů,
přiblížení původní, přirozené/přírodě blízké druhové skladbě,
eliminace nevhodných forem hospodaření v krajině, regulace zástavby
ve volné krajině)

+2

+2

+1

+1

0

0

0

0

0

+1

+2

R/-/Dt

R.2.3: Snížení/nezvýšení emisí do ovzduší (pokles emisí z lokálního
vytápění, modernizace vytápění domů, vyšší povědomí obyvatel
o správném způsobu vytápění, modernizace spotřebičů na pevná
paliva, snížení dopadů emisní zátěže z pánevní oblasti, částečně
i ze Saska, eliminace dopadů emisí z velkých stacionárních zdrojů
znečištění z průmyslu, energetiky a těžby, snížení emisí
z automobilové dopravy, úpravy silnic uvnitř sídel, realizace silničních
obchvatů, snížení objemu automobilové dopravy v sídlech, rozvoj
infrastruktury cyklistické dopravy, modernizace a rekonstrukce
železniční infrastruktury)

+1

-1

0

0

0

+1

0

+2

+1

+2

+1

R/Sy+/Dt

R.2.4: Snížení extrémní zátěže části území cestovním ruchem

0

+2

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

R/-/Dt

Dílčí cíle SRÚK

Krajina

EVVO

9.

Zdraví

8.

Hluk

7.

Ovzduší

6.

Ekologické zátěže

5.

Odpady a
energetika

4.

Voda

3.

Půda

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ
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(rovnoměrnější prostorová distribuce cestovního ruchu, menší tlak
na rozšiřování turistické infrastruktury v nejatraktivnějších lokalitách,
zlepšená organizace a provázanost turistické veřejné dopravy, rozvoj
nových atraktivit pro návštěvníky zejména v turisticky méně
exponovaných lokalitách)
Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
R.2.1

Pozitivní vlivy zejména z hlediska ochrany půdy, ochrany krajinného rázu, vzhledu sídel, ochrany vod apod.
Doporučení: x

R.2.2

Má významně pozitivní vlivy jak na jednotlivé složky ŽP, tak na veřejné zdraví. Směřuje především k ochraně půdy, zlepšování vodního režimu krajiny a k celkovému
posílení funkcí krajiny, lesů apod. Současně je akcentována problematika EVVO. Negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: x

R.2.3

Naplnění dílčího cíle přispěje nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale vede také k řadě dalších pozitivních efektů, jako je snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy,
zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nebo snižování energetické náročnosti vytápění. Pozitivní synergické vlivy vznikají ve spojení s dalšími opatřeními směřující ke
zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví. Významnější negativní vlivy nebyly identifikovány, pouze lze upozornit na typové opatřen „Výstavba silničních obchvatů
sídel“ a možné střety se zájmy ochrany přírody (ZCHÚ, Natura 2000 aj.). Toto je řešeno při vymezování dopravních koridorů na úrovni ZÚR Ústeckého kraje (proces SEA
proběhl), tak ve větším detailu na úrovni ÚP. Konkrétní záměry zde nejsou specifikovány.
Doporučení: Při realizaci obchvatů obcí je nutno současně zajistit ochranu přírodních hodnot v území.

R.2.4

Vlivy tohoto dílčího cíle na složky životního prostředí lze souhrnně vyhodnotit jako kladné. Naplnění toho cíle by mělo přispět ke snížení tlaku na území NP České
Švýcarsko.
Doporučení: x
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Cíl R.3: Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území
Cílem je v daném území najít shodu nad rozvojovými prioritami území tak, aby nedocházelo k napětí mezi zájmy rozvoje a ochrany přírody a krajiny.
9.

10.

11.

R.3.1: Zintenzivnění komunitních, společenských a zájmových aktivit
v obcích a mikroregionech (pořádání společenských, osvětových
a komunitních akcí)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

R.3.2: Intenzivní společenská diskuse nad rozvojem jednotlivých obcí
a jejich částí (důsledné projednání rozvojových záměrů obcí a dalších
subjektů s veřejností, zpracování a projednání rozvojových
dokumentů obcí a mikroregionů)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

EVVO

8.

Zdraví

7.

Hluk

6.

Ovzduší

5.

Ekologické zátěže

4.

Odpady a
energetika

3.

Voda

2.

Půda

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
R.3.1

DC organizačního a společenského charakteru bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

R.3.2

DC organizačního a společenského charakteru bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Poohří
Cíl O.1: Zajistit optimální vybavenost, zlepšenou dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu
Cílem je zajistit ekonomický rozvoj a demografickou stabilizaci periferních částí regionu a také minimalizovat negativní vlivy dopravy a provozu domácností i firem
na životní prostředí.
9.

10.

11.

O.1.1: Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně moderní
a kompletní páteřní dopravní sítě (dobudovaná páteřní silniční
infrastruktura, modernizovaná železniční síť, rozvinutá infrastruktura
cyklodopravy, zlepšený stav místních komunikací)

-1

-1

-1

0

-1

0

0

+1

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

O.1.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou (nižší
podíl domů bez napojení na veřejný vodovod a kanalizaci,
environmentálně šetrnější vytápění domácností, optimální pokrytí
území komunikačními i datovými sítěmi)

0

+1

0

+2

0

+2

0

+1

0

+1

0

R/-/Dt

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

EVVO

8.

Zdraví

7.

Hluk

6.

Ovzduší

5.

Ekologické zátěže

4.

Odpady a
energetika

3.

Voda

2.

Půda

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
O.1.1

DC zaměřen na rozvoj dopravní infrastruktury, a to především udržitelných forem dopravy, jako je železniční a cyklistická. U železniční dopravy je plánována
modernizace železničních tratí, kde se negativní vlivy na životní prostředí nedají předpokládat – naopak je podporována šetrná forma dopravy a dá se předpokládat, že
revitalizace povrchů tratí sníží i hlukovou zátěž. Dále je zmiňována VRT – ve strategii je uvedena pouze jako příklad, podrobněji je včetně směrování řešena na úrovni
PÚR ČR, ZÚR Ústeckého kraje a jako územní rezerva v územních plánech. V těchto ÚPD prošla podrobnějším procesem vyhodnocení.
Rozvoj cyklistické dopravy lze také chápat jednoznačně pozitivně, neboť se jedná o šetrnější a zdravější alternativu k dopravě silniční. Pokud bude trasa vhodně
lokalizována mimo nejcennější části ZCHÚ, nelze očekávat negativní dopady na přírodní hodnoty v území.
Jako typové opatření je zde zmiňováno dostavba dálnic a páteřích silničních komunikací včetně jejich modernizace a výstavba obchvatů sídel. Modernizace
nepředstavuje problém. U dostavby dálnic a silnic lze předpokládat zejména zábory půdního fondu, případně fragmentaci krajiny a zásahy do přírodně hodnotných
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území. Ve Strategii je toto uváděno pouze jako příkladné typové opatření. Tato problematika je podrobněji řešena u větších staveb v rámci PÚR ČR a podrobněji v ZÚR
Ústeckého kraje. Zejména ZÚR Ústeckého kraje je řešena na podrobnější úrovni vyhodnocení a prošla posouzením SEA, kde byly významné negativní vlivy vyloučeny.
Naopak budování obchvatů a vhodně lokalizovaných úseků dopravních komunikací přispěje k odvedení dopravy mimo hustěji osídlené lokality, a tím i omezení
znečišťování ovzduší, hlukovou zátěž, což bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel. V kombinaci s dalšími dílčími cíli, které směřují do oblasti kvality ovzduší, lze
předpokládat pozitivní synergické dopady na ovzduší a tím i na zdraví obyvatel.
Doporučení:
Nové úseky cyklostezek/tras směřovat mimo nejcennější části ZCHÚ – tj. především I. a II. zóny CHKO a NP, mimo NPR a PR, přednostně využívat stávajících
komunikací.
Nové úseky silniční dopravy jsou na úrovni Ústeckého kraje řešeny v rámci ZÚR ÚsK, které prošly rovněž vyhodnocení vlivů na ŽP. Dále budou zpřesňovány v rámci
územních plánů obcí. Zde je nutné při jejich bližší lokalizaci minimalizovat zábory půdního fondu ve vyšších třídách ochrany, řešit fragmentaci krajiny, zásahy
do přírodně hodnotných území a omezovat působení hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší.
O.1.2

DC směřuje k rozšiřování sítí vodovodů a kanalizací s ČOV, podpoře ekologizace vytápění domácností, rozvoji odpadového hospodářství, rozvoji CZT a geotermální
energie apod. Směřuje tedy k celkovému zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel a nebyly identifikovány žádné negativní vlivy.
Doporučení: x

Cíl O.2: Rozvinout potenciál ekonomiky
Cíl směřuje k posílení regionu na poli konkurenceschopnosti, a tím také zvýšení kvality života obyvatel, nabídkou lepšího vzdělání a tím i omlazení regionu a s tím
související další zlepšení socio-ekonomické situace této periferie.

Zdraví

EVVO

0

Hluk

0

7.

Ovzduší

0

6.

Ekologické zátěže

3.

Odpady a
energetika

0

5.
Horninové
prostředí

0

4.

Voda

O.2.1: Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější sociální
skladba obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a VOŠ v návaznosti na
místní ekonomiku)

2.
Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

Krajina

1.

Půda

Referenční cíle životního prostředí
8.

9.

10.

11.

0

0

0

0

0

0

RSČ

-/-/-
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9.

10.

11.

O.2.2: Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty regionální
ekonomiky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

O.2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

R/-/Dt

O.2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního trhu v
periferních částech regionu

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

+1

+1

B/-/Dt

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

EVVO

8.

Zdraví

7.

Hluk

6.

Ovzduší

5.

Ekologické zátěže

4.

Odpady a
energetika

3.

Voda

2.

Půda

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
O.2.1

DC převážně zaměřen na vzdělávání obyvatel a bez územního průmětu a vlivů na ŽP a zdraví obyvatel.
Doporučení: x

O.2.2

DC zaměřen především na marketing a spolupráci s minimálním územním průmětem. Bez přímých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

O.2.3

DC částečně marketingového a organizačního charakteru, jen část cílů s fyzickým průmětem v území. Potenciálně negativní vlivy v důsledku možného zvýšení tlaku
cestovního ruchu v území, a to v souvislosti s možnými problémy spojenými s infrastrukturou (např. kapacita parkovišť), zvýšenou návštěvností apod. Jedná se ovšem
o turisticky méně atraktivní oblast než např. v případě NP České Švýcarsko a tyto vlivy by neměly být významnějšího charakteru. Je zde potřeba upozornit na typové
opatření „Využití rekreačního potenciálu řeky Ohře a Labe pro vodní rekreaci“, kdy je nutno zohlednit podmínky ochrany EVL Ohře a EVL Porta Bohemica a dalších
území s přírodními hodnotami. Při citlivé realizaci nelze významnější negativní vlivy předpokládat.
Doporučení: Při rozvoji rekreačního potenciálu podél řek Labe a Ohře současně zajistit ochranu přírodních hodnot v území.

O.2.4

DC spíše organizačního zaměření. Typové opatření „Podpora infrastruktury venkovské turistiky“ může mít slabý negativní vliv na případné zábory ZPF, v této chvíli není
známá konkrétní lokalizace ani typ projektů (předpokládáme, že se bude jednat o intravilán obcí), do další fáze výběru projektů tedy doporučujeme upřednostnit ty
návrhy, které budou respektovat ochranu půdního fondu a krajinný ráz dotčené lokality. Agroturistika často zprostředkovává informace z oblasti ochrany životního
prostředí. Významnější vlivy, jak pozitivní, tak negativní, nelze předpokládat.
Doporučení: x
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Cíl O.3: Zkvalitnit životní prostředí v regionu
Cílem je celkové zlepšení životního prostředí z důvodů v současnosti zhoršené kvality ovzduší a jakosti vody a celkově sníženou retenční kapacitou krajiny
v důsledku intenzivního zemědělství, snížení počtů ploch brownfields a ochrana kvalitní zemědělské půdy.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

O.3.1: Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce škodlivin v
území, nižší produkce škodlivin v pánevní oblasti, environmentálně
šetrné vytápění domácností, minimalizace emisí velkých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, minimalizace emisí
v silniční dopravě)

+1

+1

0

0

0

+1

0

+2

+1

+2

+1

R/Sy+/Dt

O.3.2: Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod (Minimální
znečišťování vodních recipientů splaškovými vodami, nízká míra
znečišťování vodních útvarů hnojivy, vysoká samočisticí schopnost
toků)

+1

+1

+1

+2

0

0

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

O.3.3: Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální protipovodňová
ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita krajiny, přírodě blízká
krajinotvorná opatření)

+1

+1

+1

+2

0

0

0

0

0

+1

+

R/-/Dt

O 3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných hodnot (vyšší
odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a větrné erozi, vysoká
ekologická stabilita krajiny, šetrné využívání ploch volné krajiny,
přírodě blízká krajinotvorná opatření, rozvoj pastevectví, preference
výstavby na brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou
na „zelené louce“)

+1

+1

+2

+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

R/-/Dt

O 3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové činnosti,
připravenost na krizové situace a environmentální rizika (malé

+1

+1

+1

+2

0

+1

+2

+2

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

RSČ
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množství brownfieldů, sanace lokalit starých ekologických zátěží,
minimalizace rizik průmyslových havárií a jejich důsledků na okolí)
Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
O.3.1

Naplnění DC přispěje nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale vede také k řadě dalších pozitivních efektů, jako je snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy,
zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nebo snižování energetické náročnosti vytápění. Pozitivní synergické vlivy vznikají ve spojení s dalšími opatřeními směřující
ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví. Významnější negativní vlivy nebyly v této míře konkrétnosti identifikovány.
Doporučení: x

O.3.2

Směřuje přímo ke zlepšování kvality vod. Zlepšená kvalita vod může přispět ke zlepšení přírodních podmínek v přírodně hodnotných územích podél vodních toků. Dále
je zmiňována podpora ekologického zemědělství a šetrnější zemědělské hospodaření. Negativní dopady na jednotlivé složky ŽP a veřejného zdraví nelze předpokládat.
Doporučení: x

O.3.3

Povede ke zlepšování kvality životního prostředí a krajiny. Je potřeba upozornit na možná rizika při samotné přípravě a realizaci konkrétních projektů, kdy je potřeba
vybírat taková řešení, která budou preferovat přírodě blízká protipovodňová opatření, s cílem co nejvíce se blížit přirozenému stavu vodního toku. DC má také
významný pozitivní vliv na zdraví obyvatel z hlediska ochrany před povodněmi.
Doporučení: 1) Při řešení povodňové ochrany upřednostňovat zejména mimo sídla přírodě blízká opatření na vodních tocích i v krajině.
2) Doporučujeme upravit znění typového opatření „Budování komplexní povodňové ochrany sídel s umožněním rozlivů pro zachování zadržovací schopnosti
krajiny“ na „Budování komplexní povodňové ochrany sídel a umožnění rozlivů povodňových vln ve volné krajině mimo sídla“.

O.3.4

DC s jednoznačně pozitivními dopady na několik referenčních cílů a oblastí životního prostředí. Přispěje především k ochraně půdního fondu a podpoře přirozených
funkcí krajiny.
Doporučení: x

O.3.5

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda a celkově ke zlepšování současného stavu. Negativní
vlivy nelze předpokládat, naopak jsou předpokládány pozitivní synergické vlivy na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví ve spojení s dalšími cíli směřujícími ke zlepšení kvality
ovzduší.
Doporučení: x
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Šluknovsko
Cíl S.1: Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu
Cílem je snaha o spojení této periferní oblasti s ostatními regiony a zajištění kvalitnějšího života pro jeho obyvatele, případně přilákání nových obyvatel do této
části kraje.
7.

8.

9.

10.

11.

-1

-1

0

-1

0

0

+1

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

S.1.2: Lepší dostupnost veřejných služeb (Využití přeshraničního
potenciálu pro efektivní zajištění dostupnosti veřejných služeb)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

S.1.3: Vysoká úroveň vybavenosti území technickou infrastrukturou
a ekologická šetrnost sídel (Optimální, kapacitní a spolehlivé
zásobování Šluknovska elektrickou energií , vyšší podíl domácností
napojených na veřejný vodovod a kanalizaci)

0

+1

0

+2

0

+1

0

-1

0

+1

0

R/-/Dt

Krajina

EVVO

-1

Zdraví

S.1.1: Zlepšená dopravní poloha regionu (Lepší dopravní spojení
s nadřazenými obslužnými centry – Děčín, Ústí nad Labem, Liberec)

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

Hluk

6.

Ovzduší

5.

Ekologické zátěže

4.

Odpady a
energetika

3.

Voda

2.

Půda

1.

Horninové
prostředí

Referenční cíle životního prostředí

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
S.1.1

DC zaměřen především na rozvoj dopravní infrastruktury, a to především silniční a železniční a zčásti technické. U silniční dopravy je v plánu odstraňování dopravních
závad, modernizace komunikací, řešení obchvatů sídel apod. U železniční dopravy je plánována modernizace železničních tratí, realizace přeložek a zachování
stávajících tratí a jejich využívání v rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje.
Modernizace silničních komunikací nepředstavuje problém. U realizace obchvatů sídel lze předpokládat zábory půdního fondu, naopak vlivy na krajinu a fragmentaci
krajiny budou nižší než v případě úseků nových komunikací. Budování obchvatů a vhodně lokalizovaných úseků dopravních komunikací přispěje k odvedení dopravy
mimo hustěji osídlené lokality, a tím i omezení znečišťování ovzduší, hlukovou zátěž, což bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel. V kombinaci s dalšími dílčími cíli,
které směřují do oblasti kvality ovzduší, lze předpokládat pozitivní synergické dopady na ovzduší a tím i na zdraví obyvatel. Tato problematika je podrobněji řešena
v rámci ZÚR Ústeckého kraje, které prošly posouzením SEA, kde byly významné negativní vlivy vyloučeny.
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V případě železniční dopravy se významnější negativní vlivy na životní prostředí nedají předpokládat – naopak je podporována šetrná forma dopravy a dá se
předpokládat, že revitalizace povrchů tratí sníží i hlukovou zátěž. Zachování železniční dopravy v periferní části kraje je důležitým opatřením pro zachování systému
veřejné dopravy.
Typové opatření „Zajištění kapacitního zásobování Šluknovska elektrickou energií (vybudování nového vedení VVN, možnost připojení Šluknovska k energetické
soustavě SRN)“ může přispět k narušení krajinného rázu v území. Není zde uvedeno vedení trasy, ale zásahům do ZCHÚ nebo lokalit soustavy Natura 2000 se nelze
zcela vyhnout. Je předmětem podrobnějšího řešení a vyhodnocení na úrovni PÚR ČR a ZÚR Ústeckého kraje, kde je nutno zvolit nejvhodnější variantu vedení
s nejnižšími dopady na krajinný ráz a přírodní hodnoty v území.
Tento dílčí cíl směřuje ke spolupráci s Německem. Avšak dílčí cíl nebude mít přeshraniční vliv, neboť předkládaná koncepce řeší pouze území a část záměru v rámci
České republiky, respektive Ústeckého kraje a na straně SRN není předkládaná koncepce závazná. To platí v případě navrhovaných typových opatření v oblasti dopravy
s vazbami na projekty vyžadující přeshraniční spolupráci. Přímý přeshraniční vliv uvažovaných návrhů zde není předpokládán, protože česká strana, tedy Ústecký kraj,
bude řešit jen část uvažovaného projektu na české straně.
Doporučení:
Nové úseky silniční dopravy jsou na úrovni Ústeckého kraje řešeny v rámci ZÚR ÚsK, které prošly rovněž vyhodnocení vlivů na ŽP. Dále budou zpřesňovány v rámci
územních plánů obcí. Zde je nutné při jejich bližší lokalizaci minimalizovat zábory půdního fondu ve vyšších třídách ochrany, omezovat zásahy do přírodně
hodnotných lokalit a omezovat působení hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Při navazující lokalizaci nového vedení VVN řešit v rámci územní studie nebo procesu EIA variantně a vybrat trasu s nejnižšími celkovými dopady na krajinný ráz
a přírodní hodnoty v území.
S.1.2

DC směřuje k zachování a rozvoji služeb a vybavenosti obcí. Negativní vlivy na ŽP nelze předpokládat, zachování zdravotních služeb přispívá k lepším podmínkám
pro ochranu zdraví obyvatel.
Doporučení: x

S.1.3

DC směřuje k rozšiřování sítí vodovodů a kanalizací, podpoře ekologizace vytápění domácností, rozvoji odpadového hospodářství, revitalizace brownfields apod.
Směřuje tedy k celkovému zlepšení životního prostředí v jeho dílčích oblastech a zdraví obyvatel. Je zvažována možnost výstavby lokální spalovny odpadů (Varnsdorf),
posouzení vlivu tohoto provozu na životní prostředí je součástí případných navazujících povolovacích procesů dle příslušné legislativy. Jednalo by se o lokální zařízení,
potenciálním rizikem jsou emise znečišťujících látek do ovzduší. Případné spalování odpadů by mělo být řešeno v rámci hierarchie způsobů nakládání s odpady.
Doporučení: Při řešení případné lokální spalovny komunálního odpadu respektovat hierarchii nakládání s odpady, tj. nejprve usilovat o předcházení vzniku odpadů,
zajistit jejich opětovné použití, dále recyklace odpadů a teprve po vyčerpání těchto možností jejich energetické využití. Nutný rovněž proces EIA.
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Cíl S.2: Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území
Stanovení tohoto cíle je reakcí na sociální nestabilitu tohoto regionu, jeho zhoršenou image a snížený ekonomický potenciál. V regionu se vyskytuje mnoho
sociálně vyloučených lokalit a s tím souvisejících konfliktů v soužití obyvatel, cílem je tedy tuto situaci změnit k lepšímu.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

S.2.1: Emancipace ekonomických i profesních elit jako faktor rozvoje
území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu,
identifikace obyvatelstva s územím)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

S.2.2: Příznivější sociální skladba obyvatel a migrační stabilizace
obyvatel (nižší podíl obyvatel s nízkým sociálním statusem, nižší podíl
sociálně vyloučených obyvatel, vyšší mzdová úroveň, dlouhodobě
zlepšená situace na trhu práce, stabilizace sociálně vyloučeného
obyvatelstva, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva
v regionu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
S.2.1

DC organizačního a ekonomického charakteru bez územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení:

S.2.2

DC se zaměřuje na sociální oblast, prevenci kriminality, větší vzdělanost obyvatel, spolupráci škol a zaměstnavatelů a další sociální aspekty. Jedná se zejména
o opatření organizačního charakteru bez přímého územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Cíl S.3: Rozvinout ekonomický potenciál
Cíl se zaměřuje na posílení životní úrovně obyvatel regionu posílením významu cestovního ruchu a napojením Šluknovska na elektrickou přenosovou soustavu.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

S.3.1: Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (zlepšení sociální
skladby obyvatelstva, zvýšení kupní síly obyvatel, zkvalitnění
vzdělávání v regionu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

S.3.2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (zlepšení dopravní
polohy regionu, udržení kvalifikované pracovní síly v regionu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

S.3.3: Využití potenciálu cestovního ruchu (zvýšení významu CR
v místní ekonomice)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
S.3.1

DC a typová opatření jsou zejména organizačního a vzdělávacího charakteru bez územního průmětu a bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

S.3.2

DC a typová opatření jsou zejména organizačního a vzdělávacího charakteru zaměřená na podporu drobného podnikání bez významnějšího územního průmětu a bez
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

S.3.3

DC cílí svými typovými opatřeními do organizační – marketingové oblasti CR, nejsou zde tedy identifikovány žádné negativní vlivy na složky životního prostředí ani
zdraví obyvatel.
Doporučení: x
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CELOKRAJSKÁ STRATEGIE
Priorita A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či lokalit
Cíl ÚK 1: Řešit problematiku sociálního vyloučení
Cíl směřuje ke zlepšení sociální situace v oblasti, omezení negativních sociálních jevů, podpoře participace obyvatel na veřejném dění, ke zlepšení image kraje a
celkově k harmonickému soužití obyvatel.
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

11.

Zdraví

10.

Hluk

9.

Ovzduší

8.
Ekologické zátěže

7.

Odpady a
energetika

6.

Horninové
prostředí

5.

Voda

4.

Půda

ÚK.1.1: Redukce sociálního vyloučení a souvisejících problémů

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

Dílčí cíle SRÚK

2.

Krajina

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RSČ

-/-/-

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.1.1

DC se zaměřuje na sociální oblast, rozvoj uplatnění obyvatel na trhu práce, prevenci kriminality, chudoby a další sociální aspekty. Jedná se zejména o opatření
organizačního charakteru bez přímého územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Cíl ÚK 2: Sociálně stabilizovat území
Cílem je stabilizovat populaci, motivovat vzdělané obyvatele k rezidenci, zlepšit kvalitu života pro seniory a sociálně vyloučené obyvatele a zapojit občany do
rozhodovacích procesů v kraji a celkově tak zlepšit jeho image.
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

11.

Zdraví

10.

Hluk

9.

Ovzduší

8.

Ekologické zátěže

7.

Odpady a
energetika

6.

Horninové
prostředí

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

ÚK.2.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

ÚK.2.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

ÚK.2.3: Vytvoření podmínek pro „spokojené stárnutí“

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Dílčí cíle SRÚK

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.2.1

DC organizačního a ekonomického charakteru bez územního průmětu a vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

ÚK.2.2

DC a typová opatření jsou zejména organizačního a vzdělávacího charakteru bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

ÚK.2.3

DC a typová opatření jsou zejména organizačního a sociálního charakteru bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x
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Priorita B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální ekonomiky
Cíl ÚK.3: Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání kraje
Cílem je zlepšit hospodářskou úroveň kraje spolu s udržitelným využíváním jeho zdrojů tak, aby byla zabezpečena vysoká životní úroveň obyvatel.
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

11.

Zdraví

10.

Hluk

9.

Ovzduší

8.

Ekologické zátěže

7.

Odpady a
energetika

6.

Horninové
prostředí

5.

Voda

ÚK.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje krajské ekonomiky

4.

Půda

na

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

ÚK.3.1:
Rozvoj
ekonomiky
kraje
s
důrazem
konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou hodnotu

2.

Krajina

Dílčí cíle SRÚK

1.

-1

0

-1

-1

-1

+1

+1

+1

0

+1

0

R/-/Dt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.3.1

DC je široce zaměřen na více dílčích oblastí od marketingových akcí přes administrativní a organizační opatření, zpracování Územní energetické koncepce Ústeckého
kraje až po v budoucnu uvažovanou těžbu lithia.
Problematika těžby lithia je obecněji zmiňována v Surovinové politice ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, která prošla procesem SEA. T by mohla mít
potenciálně negativní dopady na některé složky životního prostředí, a to např. na přírodní hodnoty v území, krajinný ráz, horninové prostředí, vodní zdroje v území
nebo půdní fond. V této koncepci je problematika pouze obecně zmíněna. Obecně lze proto vycházet z doporučení a požadavků stanoviska MŽP k Surovinové politice
ČR. Před případným zahájením těžby je uvedený záměr nutno posoudit v rámci procesu EIA a najít opatření k minimalizaci negativních vlivů případné těžby.
Další z typových opatření budou mít naopak pozitivní vliv na složky životního prostředí, jako je využití šetrnějších zdrojů energie, anebo ochrana ZPF v případě
revitalizací brownfields a primárním využitím těchto ploch pro další rozvoj. Pozitivní synergické vlivy vznikají v souvislosti s typovým opatřením „Příprava následného
energetického zaměření kraje s přechodem na ekologicky šetrnější zdroje energie (přečerpávací elektrárny, geotermální potenciál důlních vod apod.)“ směřujícím
ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví, jako je např. a to především na kvalitu ovzduší a s ním spojené veřejné zdraví.
Doporučení: Typové opatření „Budoucí využití těžby lithia pro rozvoj regionu (zpracování, finální výroba, včetně aktivit výzkumu a vývoje) nebylo v této fázi v
Koncepci konkretizováno, může ale představovat negativní vlivy na některé složky životního prostředí. Konkrétní aktivity s přesnou lokalizací budou řešeny v
rámci procesu EIA v souladu s požadavky na ochranu vod, přírody atp. Na této obecné úrovni doporučujeme uplatňovat tyto požadavky:
A) Surovinové zdroje přednostně využívat na území ČR a Ústeckého kraje. B) Při přípravě záměru minimalizovat ovlivnění vodního režimu daného území a
zamezení vypouštění či únikům znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. C) S odpady z těžby nakládat tak, aby nebylo znemožněno budoucí možné
využití doprovodných nerostů. D) Zajistit ochranu přírodních hodnot v území.
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ÚK.3.2

DC a typová opatření jsou zejména organizačního a vzdělávacího charakteru bez územního průmětu a bez vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: x

Priorita C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
Cíl ÚK.4: Zvýšit kvalitu životního prostředí v sídlech i krajině
Cíl se zaměřuje na celkové zlepšení stavu životního prostředí a krajiny a také na zlepšení situace v sídlech.
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

11.

Zdraví

10.

Hluk

9.

Ovzduší

8.

Ekologické zátěže

7.

Odpady a
energetika

6.

Horninové
prostředí

5.

Voda

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Krajina

1.

ÚK.4.1: Zlepšení kvality ovzduší

+1

+1

0

0

0

+1

0

+2

+1

+2

+1

R/Sy+/Dt

ÚK.4.2: Zvýšení jakosti povrchových a podpovrchových vod,
zlepšení hospodaření s vodou v krajině a minimalizace ohrožení
sídel záplavami

+1

+1

+1

+2

0

0

+1

0

0

+2

+1

R/-/Dt

ÚK.4.3: Ochrana půd, zvyšování ekologické stability krajiny
a zlepšení stavu lesních porostů

+2

+2

+2

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

R/-/Dt

ÚK.4.4: Revitalizace brownfields, sanace starých ekologických
zátěží a minimalizace rizik průmyslových havárií

+1

+1

+2

+2

0

+1

+1

+2

+1

+1

0

R/-/Dt

ÚK.4.5: Revitalizace zanedbaných částí měst

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

L/-/Dt

Dílčí cíle SRÚK

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.4.1

Naplnění dílčího cíle přispěje nejen ke zlepšení kvality ovzduší, ale vede také k řadě dalších pozitivních efektů, jako je snižování hlukové zátěže z automobilové
dopravy, zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nebo snižování energetické náročnosti vytápění. Pozitivní synergické vlivy vznikají ve spojení s dalšími opatřeními
směřující ke zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví.
Doporučení: x

ÚK.4.2

DC směřuje přímo ke zlepšování kvality vod. Zlepšená kvalita vod může přispět ke zlepšení přírodních podmínek v přírodně hodnotných územích podél vodních toků.
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DC má přímé pozitivní vlivy jak na složky ŽP, tak na veřejné zdraví, a to jak nepřímo, tak přímo v souvislosti s bezpečností obyvatel při živelních katastrofách (ochrana
před povodněmi). Směřuje také k ochraně půdy, zlepšování vodního režimu krajiny, podpoře biodiverzity (realizace ÚSES) a k celkovému posílení funkcí krajiny.
Doporučení: x
ÚK.4.3

Má významně pozitivní vlivy jak na jednotlivé složky ŽP, tak na veřejné zdraví. Směřuje především k ochraně půdy, zlepšování vodního režimu krajiny a k celkovému
posílení funkcí krajiny, lesů apod. Negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: x

ÚK.4.4

Realizace povede ke snížení rizik pro některé složky životního prostředí, jako jsou především ovzduší, voda, půda, řešení brownfields a SEZ a celkově ke zlepšování
současného stavu. Negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: x

ÚK.4.5

DC směřován do již využívaných částí měst, na rozvoj bytového a domovního fondu, veřejných prostranství a zanedbaných objektů v zanedbaných lokalitách. Dá se
předpokládat, že při revitalizaci domovního fondu budou řešena i opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Žádné negativní vlivy nelze předpokládat.
Doporučení: Při rozvoji domovního fondu podporovat adaptace budov na změny klimatu (zvyšování teplot).

Priorita D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
Cíl ÚK.5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení
Cíl se zaměřuje na ekonomický rozvoj a demografickou stabilizaci regionu prostřednictvím zlepšení dopravní a technické infrastruktury kraje.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní
dopravní konektivity

-1

-1

-1

0

-1

0

0

+1

+1

+1

0

R/Sy+/Dt

ÚK.5.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou

0

+1

0

+2

0

+2

0

+1

0

+1

0

R/-/Dt

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.5.1

DC zaměřen na rozvoj dopravní infrastruktury. U železniční dopravy je plánována modernizace železničních tratí, kde se významnější negativní vlivy na životní
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prostředí nedají předpokládat – naopak je podporována šetrná forma dopravy a dá se předpokládat, že revitalizace povrchů tratí sníží i hlukovou zátěž. Dále je
zmiňována VRT – ve strategii je uvedena pouze jako příklad, podrobněji je včetně směrování řešena na úrovni PÚR ČR, ZÚR Ústeckého kraje a jako územní rezerva
v územních plánech. V těchto ÚPD prošla podrobnějším procesem vyhodnocení.
Rozvoj cyklistické dopravy lze také chápat jednoznačně pozitivně, neboť se jedná o šetrnější a zdravější alternativu k dopravě silniční. Pokud bude trasa vhodně
lokalizována mimo nejcennější části ZCHÚ, nelze očekávat negativní dopady na přírodní hodnoty v území.
Jako typové opatření je zde zmiňováno dostavba dálnic a páteřích silničních komunikací včetně jejich modernizace a výstavba obchvatů sídel. Modernizace
nepředstavuje problém. U dostavby dálnic a silnic lze předpokládat zejména zábory půdního fondu, případně fragmentaci krajiny a zásahy do přírodně hodnotných
území. Ve Strategii je toto uváděno pouze jako příkladné typové opatření. Tato problematika je podrobněji řešena u větších staveb v rámci PÚR ČR a podrobněji v ZÚR
Ústeckého kraje. Zejména ZÚR Ústeckého kraje je řešena na podrobnější úrovni vyhodnocení a prošla posouzením SEA, kde byly významné negativní vlivy vyloučeny.
Naopak budování obchvatů a vhodně lokalizovaných úseků dopravních komunikací přispěje k odvedení dopravy mimo hustěji osídlené lokality, a tím i omezení
znečišťování ovzduší, hlukovou zátěž, což bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel. V kombinaci s dalšími dílčími cíli, které směřují do oblasti kvality ovzduší, lze
předpokládat pozitivní synergické dopady na ovzduší a tím i na zdraví obyvatel.
Doporučení:
Nové úseky cyklostezek/tras směřovat mimo nejcennější části ZCHÚ – tj. především I. a II. zóny CHKO a NP, mimo NPR a PR, přednostně využívat stávajících
komunikací.
Nové úseky silniční dopravy jsou na úrovni Ústeckého kraje řešeny v rámci ZÚR ÚsK, které prošly rovněž vyhodnocení vlivů na ŽP. Dále budou zpřesňovány v rámci
územních plánů obcí. Zde je nutné při jejich bližší lokalizaci minimalizovat zábory půdního fondu ve vyšších třídách ochrany, řešit fragmentaci krajiny, zásahy
do přírodně hodnotných území a omezovat působení hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší.
ÚK.5.2

DC směřuje k rozšiřování sítí vodovodů a kanalizací s ČOV, podpoře ekologizace vytápění domácností, rozvoji odpadového hospodářství, rozvoji CZT a geotermální
energie apod. Směřuje tedy k celkovému zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel a nebyly identifikovány žádné negativní vlivy.
Doporučení: x
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Cíl ÚK.6: Zvýšit životaschopnost venkova
Cílem je zlepšit životní úroveň obyvatel, zaměření cíl je také zaměřen na udržitelný rozvoj turistického ruchu.
5.

6.

7.

Voda

Horninové
prostředí

Odpady a
energetika

Ekologické zátěže

Ovzduší

Hluk

Zdraví

EVVO

2.

Dílčí cíle SRÚK

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Půda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí
3.

8.

9.

10.

11.

ÚK.6.1: Zlepšená dopravní dostupnost venkovských a periferních
území

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

R/-/Dt

ÚK.6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních území

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

R/-/Dt

ÚK.6.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský
rozvoj venkovských a periferních území

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

R/-/Dt

RSČ

Komentář k vyhodnocení vlivů a případná doporučení
ÚK.6.1

DC s celkově spíše mírně pozitivními vlivy na životní prostředí, a to v případě možného omezení sekundární prašnosti a hluku vázaného na rekonstrukci silnic, které se
nyní nacházejí ve špatném stavu, a s tím související zlepšení zdraví obyvatel v blízkosti těchto komunikací. Dále podpora veřejné dopravy přispívá k zlepšování kvality
ovzduší, ochraně před hlukem a ochraně zdraví obyvatel.
Doporučení: x

ÚK.6.2

DC směřuje k zachování a rozvoji služeb a vybavenosti obcí. Negativní vlivy na ŽP nelze předpokládat, zachování zdravotních služeb přispívá k lepším podmínkám
pro ochranu zdraví obyvatel.
Doporučení: x

ÚK.6.3

DC je převážně organizačního a marketingového charakteru, potenciální negativní vliv je identifikován u opatření „Podpora budování veřejné turistické infrastruktury
(cyklostezky, odpočívadla, naučné stezky, apod.)“. Pokud bude trasa cyklostezek a umístění další doprovodné infrastruktury vhodně lokalizováno mimo nejcennější
části ZCHÚ, nelze očekávat negativní dopady na přírodní hodnoty v území. Typové opatření „Podpora realizace vzdělávacích a společenských akcí pro děti i dospělé“
může být se zaměřením na EVVO.
Doporučení: x
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6.3 Souhrnný komentář k vyhodnocení vlivu na životní prostředí
Výše bylo provedeno tabulkové vyhodnocení všech dílčích cílů předkládané koncepce ve vztahu
k referenčním cílům pro životní prostředí a veřejné zdraví, a to jak pro jednotlivé oblasti, tak území
Ústeckého kraje jako celku. V rámci hodnocení byla rovněž řešena časová působnost vlivů, spolupůsobení
(tj. vlivy kumulativní, synergické a sekundární) a rozsah vlivu. V rámci hodnocení dílčího cíle byly rovněž
zohledňovány jejich charakteristiky, tj. jak popis cílů, tak předpokládané dopady, přehled příkladových
typových opatření a hodnotící ukazatele. Toto umožnilo vyhodnocení s ohledem na míru podrobnosti
koncepce co nejvíce zacílit a objektivizovat. Tabulkové hodnocení vlivů je u všech dílčích cílů vždy doplněno
doprovodným komentářem, který tabulkové hodnocení doplňuje a v případě, že byly identifikovány
potenciální negativní vlivy, tak jsou doplněny komentářem podrobnějším.
Z výše provedeného hodnocení vyplývá, že cíle a dílčí cíle pro jednotlivé oblasti Ústeckého kraje i souhrnně
pro celé území ÚK nejsou v zásadním rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného
zdraví a mezi příkladmými typovými opatřeními není žádné, které by mělo potenciálně významný negativní
vliv na životní prostředí. Jak již ovšem bylo uvedeno výše, i zde budou možné vlivy na životní prostředí
záležet na konkrétním provedení a lokalizaci aktivit, kterými budou uvedená cíle naplňovány, a na
následných procedurách hodnocení aktivit/projektů, které musí schválení projektů s potenciálně
významnými negativními vlivy na životní prostředí podmiňovat.
U některých dílčích cílů jsou rovněž navržena doporučující opatření pro zamezení, minimalizaci nebo
zmírnění identifikovaných negativních vlivů, případně pro podporu pozitivních vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. Tato doporučení byla předána zpracovatelům koncepce a zčásti do ní přímo
zapracována, část doporučení je použita při formulaci návrhu stanoviska. Doporučená opatření jsou
uvedena dále v příslušných kapitolách.
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7

VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

V rámci předchozí kapitoly byly hodnoceny i přeshraniční vlivy. Nebyly identifikovány žádné přímé
přeshraniční vlivy, jelikož je Koncepce závazné pouze pro území České republiky. V případě typových
opatření ve vazbě na území SRN (např. S.1.1, R.1.3, O.1.1) se jedná o návrhy projektů, které budou k jejich
realizaci potřebovat součinnost s úřady na německé straně hranice. Případné vlivy dílčích úseků daných
opatření budou na německé straně řešeny v kompetenci příslušných německých úřadů a s českou stranou
koordinovány.
V případě SC S.1.1 je uvedeno typové opatření „Zajištění kapacitního zásobování Šluknovska elektrickou
energií (vybudování nového vedení VVN, možnost připojení Šluknovska k energetické soustavě SRN)“ . Toto
směřuje ke spolupráci s Německem. Avšak není zde předpokládán přeshraniční vliv, neboť předkládaná
koncepce řeší pouze území a část záměru v rámci České republiky, respektive Ústeckého kraje a na straně
SRN není předkládaná koncepce závazná. Vlivy částí opatření na německé straně řešeny v kompetenci
příslušných německých úřadů a s českou stranou pouze koordinovány. To platí i v případě některých
navrhovaných typových opatření v oblasti dopravy vyžadující přeshraniční spolupráci. Přímý přeshraniční
vliv uvažovaných návrhů zde není předpokládán, protože česká strana, tedy Ústecký kraj, bude řešit jen část
uvažovaného projektu na české straně.
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VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ
PROVEDENO,
VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH
PROBLÉMŮ
PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

8.1 Výběr zkoumaných variant
Strategie rozvoje Ústeckého kraje byla připravována ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje území. Při
přípravě Strategie byly zvažovány a diskutovány různé alternativy jejích dílčích částí, nicméně konečným
výsledkem prací je předložení koncepce v jediné variantě - nebylo proto prováděno hodnocení a
porovnávání více variant. Zpracovatel hodnocení SEA se k přípravě strategie dostal až v jejích
závěrečných fázích a neměl tedy možnost ovlivňovat podobu analytické a návrhové části, ani strukturu
cílů a dílčích cílů pro jednotlivé oblasti. Na základě doporučení hodnotitele SEA byla upravena formulace
některých pasáží koncepce charakterizující dílčí cíle. Taktéž při hodnocení jednotlivých cílů, které jsou
naplňovány dílčími cíli v jednotlivých regionech, nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na
životní prostředí, soustavu Natura ani veřejné zdraví, které by vyvolávaly potřebu hledání dalších variant
koncepce. Hodnocena byla tedy pouze jedna – zde předložená - varianta.
Vzhledem k charakteru SRÚK mohou varianty fakticky nastat při realizaci Strategie, na úrovni
implementace konkrétních záměrů a projektů, naplňujících aktivity/oblastí intervence. Je proto
nezbytné, aby při výběru projektů byla dostatečně zohledněna environmentální kritéria a aby systém
monitorování implementace Strategie obsahoval environmentální indikátory. A to jak při výběru
projektů předkladatelem Strategie, tak při výběru projektů v rámci rozhodnutí o jejich financování
z jiných zdrojů.

8.2 Popis provedení posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí bylo zpracováno na základě § 10e až § 10f zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu jeho
přílohy č. 9. Obsah a rozsah Vyhodnocení dále vychází ze Závěru zjišťovacího řízení podle § 10d)
citovaného zákona, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem posuzování vlivů na ŽP,
dne Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán 24. 8. 2017 č. j.:
MZP/2017/710/401.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je vyhodnocen
rovněž vliv Strategie na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy chráněných území Natura
2000.
Vyhodnocení SRÚK do roku 2027 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 komunitární,
národní i regionální úrovni,



Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního prostředí)
na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně dokumentů doporučených ze strany
orgánů veřejné správy),



Tabulkové a slovní hodnocení dílčích cílů strategie ve vztahu k těmto referenčním cílům včetně
hodnocení rozsahu vlivů, jejich spolupůsobení a časového rozsahu s větší podrobností
hodnocení u potenciálních negativních vlivů,
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Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních vlivů a
návrhy úprav textu koncepce na základě výše uvedených kroků,



Návrh environmentálních kritérií pro výběr podporovaných aktivit,



Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví.

Hodnocení analýzy, vize a jednotlivých cílů bylo provedeno slovně. Hodnocení dílčích cílů bylo
provedeno v tabulce porovnáním se jedenácti referenčními cíli – desíti pro oblast ochrany životního
prostředí a jedním z oblasti ochrany veřejného zdraví a následně slovně komentováno (viz kapitola 6.3.
Hodnocení vlivů).

8.3 Problémy při shromažďování požadovaných údajů
Předkladatel i zpracovatel SRÚK poskytli zpracovateli Vyhodnocení SEA pro jeho hodnocení dostatečné
množství relevantních údajů, týkajících se samotné Strategie.
K posouzení koncepce, respektive jednotlivých cílů, dílčích cílů a charakteristik těchto cílů uvedených v
koncepci, bylo dostatečné množství údajů. K dispozici bylo prefinální znění koncepce a zároveň také
digitální mapové podklady s lokalizací jednotlivých řešených oblastí. Hodnotitel měl k dispozici rovněž
mapové podklady, s jejichž pomocí bylo hodnocení prováděno (např. CHOPAV, ZCHÚ, Natura 2000 ...).
Nenastaly tedy žádné problémy při shromažďování údajů.
Určitým omezením je podrobnost koncepce, ve které není prostor pro uvádění konkrétních záměrů
projektů včetně podrobných údajů o těchto projektech, jako je jejich přesná identifikace, kapacita,
lokalizace, objemy a podobně). Vzhledem k tomu, že při výběru projektů budou uplatňována i kritéria
pro výběr projektů a že stavební projekty budou podléhat standardním procedurám schvalování podle
stavebního zákona a ve vybraných případech také hodnocení záměrů dle zákona číslo 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně dle §45i, zákona
č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neměly tyto skutečnosti na
výsledné hodnocení zásadní dopad a jeho výsledek neovlivnily.
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9

STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORY) VLIVU KONCEPCE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zavazuje předkladatele koncepcí, aby
zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud
předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné
negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení
nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně
rozhodnout o změně koncepce.

9.1 Monitorování vlivů realizace koncepce na životní prostředí
Návrh systému monitorování vlivů implementace Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
vychází ze skutečnosti, že obsah Strategie musí být natolik obecný, aby umožnil intervence dané rámcem
cílů a dílčích cílů. Nástrojem implementace Strategie budou tedy až jednotlivé aktivity/oblasti
intervence, podporované v rámci Strategie a naplňující navržené dílčí cíle. Realizace těchto aktivit
prostřednictvím skupin projektů či záměrů přitom může mít – dle jejich konkrétního charakteru – značně
rozdílné dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Při monitorování implementace Strategie navíc často nebude možno rozlišit, zda a v jaké míře byl vývoj
stavu životního prostředí a zejména pak vývoj veřejného zdraví ovlivněn intervencemi Strategie,
nebo jinými procesy probíhajícími mimo celý systém podpory z prostředků Strategie (například
intervence v rámci dalších koncepčních dokumentů v dotčeném území, vlivy fondů EU, dynamika
“přirozeného vývoje“, globální vlivy, dopady aktuální ekonomické situace a podobně).
Z tohoto důvodu byl při stanovování environmentálních kritérií přijat systém, který slaďuje monitorování
implementace Strategie na strategické i projektové úrovni, zajišťuje dodržení souladu mezi cíli koncepce
a dopadem podporovaných aktivit/projektů a současně v důsledku propojení referenčních cílů,
indikátorů a environmentálních kritérií výběru podporovaných projektů umožňuje také praktické
postupné sledování dopadů intervencí “zdola”, prostřednictvím agregace dat a údajů o dopadech
aktivit/projektů.
Nastavení systému monitorovacích ukazatelů (indikátorů) pro sledování vlivu (monitorování)
implementace Strategie z hlediska vlivů na životní prostředí a environmentálních kritérií lze považovat za
důležitou součást hodnocení Strategie v rámci procedury SEA.

9.2 Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) životního prostředí
V rámci zpracování Vyhodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní
prostředí a veřejné zdraví byl identifikován výběrový seznam referenčních cílů ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví a následně z něj byla stanovena základní sada cílů, odpovídající charakteru
Strategie. Potenciální dopady realizace Strategie jsou odhadovány prostřednictvím posouzení vlivů
koncepce na naplňování těchto cílů (pozitivní, negativní či neutrální).
Pro sledování vlivů realizace Strategie na jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí byly
navrženy příslušné indikátory. Jejich sledování by mělo být prováděno v celém období platnosti Strategie
a vychází mimo jiné z požadavků ustanovení §10h) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (povinnost předkladatele koncepce).
Návrh mechanizmu monitorování Strategie předkladatelem je uveden v následujícím textu. Ústecký kraj,
jako předkladatel koncepce, po schválení Strategie zveřejní podle § 10 g, odst. 5, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, opatření pro zajištění sledování a
rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h uvedeného zákona.
17-R-06
Listopad 2017

129

Vyhodnocení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

9.3 Návrh mechanizmu monitorování
Ústecký kraj bude 1 x za 3 roky vyhodnocovat vlivy provádění Strategie na životní prostředí a veřejné
zdraví. Implementace Strategie, především vlivy zařazených aktivit na životní prostředí, bude hodnoceno
na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g) citovaného
zákona a dále také na základě indikátorů referenčních cílů životního prostředí, tak jak byly navrženy
v rámci tohoto dokumentu.
Uvedené stanovisko i dokument Vyhodnocení budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého
kraje v sekci, v níž je zveřejněna dotčena Strategie. Výsledky hodnocení budou předkládány vedení
Ústeckého kraje, respektive obcím v kraji, a následně zveřejňovány na Internetových stránkách
Ústeckého kraje.
K tomu, aby bylo možné sledovat vlivy Strategie pomocí navržených indikátorů, je nutné jejich sledování
provázat s environmentálním hodnocením projektů realizovaných v rámci Strategie. Monitorováním
a agregací dat z hodnocení jednotlivých projektů pak bude možné vyhodnotit celkový dopad realizace
koncepce na referenční cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví.
Tam, kde to bude relevantní, budou nástroje environmentálního hodnocení projektů zastoupeny také
standardními procedurami hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), naturového hodnocení
(hodnocení vlivů na EVL a PO soustavy chráněných území Natura 2000) nebo procedurami územního
plánování v těch případech, kdy záměry pod výše uvedené zákony č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nespadají.
V souvislosti s návrhem indikátorů je potřeba zmínit, že samotná Strategie navrhuje vlastní „hodnotící
ukazatele“, které zahrnují také indikátory v oblasti životního prostředí. Tyto indikátory lze považovat
za základní a v rámci schvalování koncepce i mechanizmu jejího monitorování bude s týmem
zpracovatelů Strategie i předkladatelem koncepce projednáno případné doplnění indikátorové soustavy
koncepce o ukazatele, uvedené v tomto Vyhodnocení.

9.4 Návrh environmentálních indikátorů
V následující tabulce jsou navrženy monitorovací ukazatele (indikátory) pro hodnocení vlivu Strategie
rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní prostředí, vycházející z referenčních cílů ŽP,
formulovaných způsobem podrobně popsaným v kapitole č. 5.
Tab. 16. Návrh environmentálních indikátorů
Indikátor

Jednotka

Emise ze všech kategorií zdrojů
znečišťování ovzduší: TZL, NOx, VOC, SO2

Podíl plochy OZKO z plochy kraje, kde
jsou překračovány imisní limity látek
znečišťujících ovzduší, apod.

Způsob hodnocení

tis. tun.rok

-1

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)
Dle dat ČHMÚ

%

Počet revitalizovaných brownfields

počet

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Počet vyřešených starých ekologických
zátěží

počet

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Komplexní
realizované

pozemkové

úpravy

Míra záboru ZPF v I. a II. třídě ochrany

počet katastrálních území
2

km .ha

-1

Dle dat z MZe
Dle dat ČSÚ, ÚAP
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Indikátor

Jednotka

Způsob hodnocení

BSK5, ChSK5

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Počet revitalizovaných vodních toků

km

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Snížení energetické náročnosti budov

GJ

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Hluková zátěž obyvatel

počet obyvatel

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta

počet projektů

Na základě evidence nositele koncepce
(tj. pro dílčí cíle vyplývající z koncepce)

Jakost povrchových vod
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10 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ A
KOMPENZACI VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Z provedeného vyhodnocení dílčích cílů vyplývá, že nebyly identifikovány žádné závažné negativní vlivy
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce. Naopak byla
zjištěna řada významnějších pozitivních dopadů, které by budoucí realizace koncepce měla přinést.
Jedná se především o pozitivní dopady na:


Veřejné zdraví,



snížení množství emisí znečišťujících látek do ovzduší,



omezení hlukového znečištění z automobilové dopravy,



podpora bezpečnosti obyvatel – tj. před povodněmi, nebo průmyslovými haváriemi,



zlepšení socio-ekonomické situace obyvatel, zlepšení životní úrovně a vzdělávání,



revitalizace brownfields a sanace starých ekologických zátěží,



celková podpora životního prostředí ,



především kvalita ovzduší,



ochrana před hlukem,



obnovení přirozených funkcí krajiny,



zlepšení stavu a jakosti povrchových a podzemních vod,



sanace starých ekologických zátěží,



revitalizace brownfields,



environmentální vzdělávání a osvěta,



ochrana půdy.

Byly identifikovány také potenciální rizika nebo negativní vlivy pro některé ze složek životního prostředí.
S ohledem na charakter koncepce se může jednat o zábory půdního fondu např. v případě nových
silničních záměrů, zásahy do přírodně hodnotných území a krajinného rázu např. v případě nových
dopravních staveb nebo staveb technické infrastruktury (el. vedení VVN), případně při rozvoji vodní
dopravy nebo rozvoji rekreace u vody, ovlivnění kvality ovzduší u případné nové spalovny nebo u nových
úseků silniční dopravy. Dále o ovlivnění vodních zdrojů, přírodních hodnot v území nebo půdního fondu
v případě těžby lithia. Tyto vlivy byly identifikovány jako mírné a řešitelné standardními postupy (vhodná
lokalizace, technické provedení aj.) v navazujících fázích jejich přípravy, jako je územní plánování,
územní řízení, proces EIA aj.
Z výše uvedených důvodů v této části tedy nejsou navrhována žádná opatření pro předcházení
závažných negativních vlivů na životní prostředí. Zmírňující opatření jsou předložena v navazující
podkapitole.

10.1 Opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných
při provádění koncepce
Základním opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 bude - vedle pečlivého a kvalifikovaného výběru
podporovaných aktivit/projektů z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí (viz též kapitola 6
Vyhodnocení) - pravidelná kontrola (monitoring) realizace projektů.
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V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví během realizace
Strategie je předkladatel na základě požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění
takových vlivů a informovat o tom příslušný úřad, tedy MŽP, dotčené správní úřady a současně
rozhodnout o adekvátní změně Strategie. Opatření mohou být různého charakteru, od zvýšení dohledu
při výběru podporovaných projektů po uložení nápravných opatření, až po případné zastavení podpory.

10.2 Opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů dílčích cílů
Při vyhodnocování jednotlivých dílčích cílů obsažených v koncepci nebyly zjištěny žádné závažné
negativní vlivy. Některé DC jsou organizačního, administrativního nebo koncepčního charakteru a není
nutné je před jejich realizací posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Konkrétní vlivy Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví nastanou až v případě realizace
konkrétních projektů. Nejvýznamnějším opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů aktivit/projektů podporovaných v rámci Strategie na životní prostředí proto bude posuzování
aktivit/projektů z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to podle jejich
charakteru buď posouzením v rámci procedury EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebo podle stavebního zákona v případech, kdy projekty nebudou citovanému zákonu
podléhat.
Vzhledem k tomu, že do části území zasahují území soustavy Natura 2000, je teoreticky možné
u některých projektů – pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i - řešit vlivy na soustavu
Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to v rámci procesu EIA. Zde
bude nutné najít takové provedení záměru, které významně negativní vliv vyloučí.
Koncepce nicméně předpokládá některé projekty s potenciálně mírným negativním vlivem či rizikem pro
životní prostředí. Jedná se o zábory půdy nebo střety se zájmy ochrany přírody.
Dalším základním opatřením k eliminaci nebo minimalizaci potenciálně negativních vlivů působení
předložené Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví bude především vhodná lokalizace záměrů.
Dále jsou navržena tato opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při
vyhodnocení koncepce:


Na základě vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody doporučujeme do koncepce explicitně
doplnit, že „všechny cíle koncepce budou respektovat podmínky ochrany lokalit soustavy Natura
2000 vč. doporučení obsažených v souborech doporučených opatření, a podmínky ochrany
zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) vč. plánů péče pro tato území. V maximální možné
míře pak budou respektovány rovněž další složky prostředí chráněné zákonem.“



Při řešení ochrany před povodněmi upřednostňovat zejména mimo sídla přírodě blízká opatření
na vodních tocích i v krajině,



Doporučujeme úpravu znění typového opatření u SC O.3.3 z „Budování komplexní povodňové
ochrany sídel s umožněním rozlivů pro zachování zadržovací schopnosti krajiny“ na „Budování
komplexní povodňové ochrany sídel a umožnění rozlivů povodňových vln ve volné krajině mimo
sídla“.



Při rozvoji rekreačního potenciálu podél řek Labe a Ohře současně zajistit ochranu přírodních
hodnot v území,



Při podpoře rozvoje vodní dopravy je nutno zajistit ochranu EVL Porta Bohemica a další přírodní
hodnoty v území,



Všechny rozvojové záměry lokalizované do ZCHÚ řešit důkladně ve spolupráci s orgány ochrany
přírody,
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U UK.3.1 při navazující přípravě záměru těžby/využití lithia zajistit ochranu předmětů ochrany v
EVL Východní Krušnohoří,EVL Rašeliniště u jezera – Cínovecké rašeliniště a dále v ptačí oblast
Východní Krušné hory,



Ke stávajícím a novým záměrům liniových dopravních staveb doplňovat vhodné plochy
(především) liniové doprovodné zeleně,



Při rozvoji bydlení řešit také snižování energetické náročnosti budov a podporovat adaptace
budov na změny klimatu (zvyšování teplot),



Při revitalizaci/rekultivaci krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin upřednostňovat přírodě
bližší způsoby,



Při revitalizaci/rekultivaci krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin provádět před realizací
samotného záměru biologický průzkum dané lokality tam, kde to bude přínosné, tak, aby se
zamezilo případné likvidaci vzácných druhů rostlin a živočichů, či jejich podmínky.



U případné těžby lithia jej přednostně zpracovávat a využívat na území ČR a Ústeckého kraje, při
přípravě záměru minimalizovat ovlivnění vodního režimu daného území a zamezení vypouštění
či únikům znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, zajistit ochranu přírodních
hodnot v území a s odpady z těžby nakládat tak, aby nebylo znemožněno budoucí možné využití
doprovodných nerostů.



Zprovoznění nových hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska řešit ve
spolupráci s NP České Švýcarsko v místech, kde je to z hlediska ochrany přírody možné,



Nové úseky cyklostezek/tras směřovat mimo nejcennější části ZCHÚ – tj. především I. a II. zóny
CHKO a NP, mimo NPR a PR, přednostně využívat stávajících komunikací,



K cílům J.2.1 a P.2.1 doplnit typová opatření na podporu vozidel na alternativní pohon/podporu
rozvoje elektromobility (včetně dobíjecích stanic pro auta).



U dílčího cíle J.2.1 doplnit typové opatření Zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy o znění „např. prostřednictvím cyklistické dopravy, včetně
elektrokol“



Při lokalizaci nových úseků dopravních staveb v územních plánech minimalizovat zábory půdního
fondu ve vyšších třídách ochrany, řešit fragmentaci krajiny, zásahy do přírodně hodnotných
území a omezovat působení hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší,



Při navazující lokalizaci nového vedení VVN řešit v rámci územní studie nebo procesu EIA
variantně a vybrat trasu s nejnižšími celkovými dopady na krajinný ráz a přírodní hodnoty
v území,



Při řešení případné lokální spalovny komunálního odpadu respektovat hierarchii nakládání
s odpady, tj. nejprve usilovat o předcházení vzniku odpadů, zajistit jejich opětovné použití, dále
recyklace odpadů a teprve po vyčerpání těchto možností jejich energetické využití. Nutný rovněž
proces EIA.

Tyto požadavky byly již částečně zahrnuty do koncepce.
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
Hlavním kritériem pro výběr projektů k realizaci bude konkrétní aktuální potřeba v území a finanční
a technické možnosti. Avšak při výběru a realizaci konkrétního projektu v rámci jednotlivých opatření by
mělo být zohledněno i environmentální hledisko. Pro tuto potřebu vyhodnocení environmentálních
dopadů předkládaných a vybíraných projektů navrhujeme indikátory/kritéria stanovená pro jednotlivá
opatření na základě stanovených referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
respektive předpokládaných dopadů na životní prostředí.

11.1 Environmentální hodnocení projektů
Environmentální hodnocení projektů při jejich výběru je jednou z možností minimalizace negativních
vlivů koncepce na životní prostředí. Toto hodnocení je omezeno na projekty financované z rozpočtu
Strategie, nebo jiným nositelem aktivity/projektu, který uvedenou metodu implementuje do svých
rozhodovacích kritérií. Stanovení environmentálních kritérií hodnocení projektů a jejich zařazení do
systému výběru je z tohoto důvodu jedním z nástrojů souladu podporovaných projektů s deklaratorním
charakterem priorit a opatření Strategie.
Hodnocení projektů dle navržených kritérií by mělo být prováděno jako součást schvalovacích procedur
projektů, například při rozhodování o financování v rámci výběrových řízení. Na základě hodnocení
projektů dle environmentálních kritérií by měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci pouze
ty projekty, které nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí. Současně by měly být
v případě věcně stejných projektů doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako
příznivější z hlediska ŽP.
Kritéria environmentálního hodnocení aktivit/projektů byla stanovena vzhledem k referenčním cílům
ochrany životního prostředí a identifikovaným vlivům koncepce na životní prostředí (viz výše).
Environmentální hodnocení projektů pak má odpovědět na otázku, jakým způsobem může předkládaná
projekt ovlivnit životní prostředí ve smyslu referenčních cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení
projektu z hlediska životního prostředí je navrhováno v podobě slovního hodnocení, to znamená
konstatováním pro jednotlivá environmentální kritéria.

11.2 Environmentální kritéria pro výběr projektů
Zpracovatel SEA navrhl pro jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí (viz kapitola 5)
environmentální kritéria, která jsou uvedena v následující tabulce. Tato kritéria by měla být začleněna do
systému hodnocení projektů v rámci koncepce (platí pro projekty financované z rozpočtu Strategie).
Předkladatel koncepce přitom může provést jejich výběr, úpravu či změny dle svých potřeb a požadavků
tak, aby kritéria co nejlépe reflektovala zaměření předkládaných a hodnocených projektů.
Tab. 17. Referenční cíle a environmentální kritéria pro výběr projektů
Referenční cíl

Omezovat
fragmentaci
krajiny, chránit krajinný ráz,
kulturní a přírodní dědictví
Chránit přírodní hodnoty
území, zvyšovat kvalitu
přírodního prostředí

Otázky pro hodnocení a výběr projektů
z hlediska životního prostředí

Pozitivní hodnocení tučně

Vede realizace projektu k fragmentaci
krajiny, narušení krajinného rázu, nebo
zasahuje do ÚSES?

ano/ne

Je součástí projektu i výsadba/obnova
zeleně?

ano/ne

Zasahuje projekt do zvláště chráněných
území?

ano/ne
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Referenční cíl
Omezit zábory a degradaci
půdy (ZPF a LPF), zamezovat
vodní a větrné erozi půdy
Chránit zdroje povrchových
a podzemních
vod,
podporovat
přirozenou
retenční funkci krajiny
Chránit
neobnovitelné
přírodní zdroje

Snižovat produkci odpadu,
využívat obnovitelné zdroje
energie (OZE)
Obnovovat
funkce
a
opětovné využití narušené
krajiny

Otázky pro hodnocení a výběr projektů
z hlediska životního prostředí

Pozitivní hodnocení tučně

Vede projekt k záboru půdního fondu v I.
nebo II. třídě ochrany? Jak velkému?

ano/ne (ha)

Přispívá projekt k ochraně zemědělské
půdy před erozí?

ano/ne

Je součástí projektu revitalizace vodních
toků?

ano/ne

Pomůže
projekt
zlepšit
ochranu
povrchových a podzemních vod?

ano/ne

Směřuje
projekt
k ochraně
neobnovitelných
přírodních
zdrojů,
respektuje ložiska nerostů a chráněná
ložisková území?

ano/ne

Přispěje realizace projektu ke snížení
produkce komunálního odpadu, případně
k likvidaci skládky odpadu?

ano/ne

Jsou součástí projektu OZE?

ano/ne

Je součástí projektu
ekologický zátěží?

sanace

starých

ano/ne

Přispěje realizace projektu ke snížení emisí
znečišťujících látek, především tuhých
znečišťujících látek a plynných emisí ze
stacionárních zdrojů, dopravy a lokálních
topenišť do ovzduší?

ano/ne

Přispěje projekt k překračování imisních
limitů látek znečišťujících ovzduší?

ano/ne

Snižovat zatížení obyvatel
hlukem
(především
z dopravy)

Sníží se počet obyvatel exponovaných
nadměrným hlukem, zejména z dopravy?

ano/ne

Zajistit zdravé a bezpečné
prostředí

Napomáhá projekt k ochraně zdraví a
bezpečnosti obyvatel?

ano/ne

Zajišťovat environmentální
vzdělávání a osvětu

Přispěje projekt k podpoře využití EVVO
pro potřeby ochrany životního prostředí,
respektive pro projekty zaměřené na
snížení
emisí
z lokálních
topenišť,
odpovídající nakládání s odpady, přirozené
hospodaření
v lesích,
zvyšování
biodiverzity a podobně?

ano/ne

Zajistit
dobrou
kvalitu
ovzduší a plnění imisních
limitů
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12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Vlivy Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na veřejné zdraví byly vyhodnoceny současně
s ostatními vlivy na životní prostředí průběžně v rámci jednotlivých kapitol.
Základní demografické charakteristiky a charakteristiky zdravotního stavu obyvatel jsou popsány v rámci
kap. č. 2. Z hlediska lidského zdraví jsou rovněž důležité kvalita ovzduší a hlukové znečištění. V kap. 2
jsou popsány základní údaje rovněž u těchto oblastí.
V kapitole 3 jsou aspekty veřejného zdraví rovněž zmiňovány, a to především ve vztahu k hlukovému
znečištění a veřejnému zdraví. Znečištění ovzduší je taktéž problémem životního prostředí (kap. 4),
k jehož řešení koncepce významně přispívá. V této části jsou rovněž komentovány současné problémy
v oblasti veřejného zdraví.
Zdravotní determinanty představují základní potenciál udržení nebo zlepšení zdravotního stavu
obyvatel. Jsou to kategorie vlastností lidí, jejich činností a faktorů prostředí, které populaci obklopuje.
Jde o chování osob a jejich životní styl, vlivy uvnitř komunit, které mohou zlepšovat, nebo naopak
poškozovat zdraví, životní a pracovní podmínky a přístup ke zdravotním službám a obecné sociálněekonomické, kulturní a environmentální podmínky. Determinanty tedy mohou působit na zdraví přímo
i zprostředkovaně.
Zdraví jedince a populace je odrazem tělesné a duševní kondice jedince, na které se podílí vliv
biologických faktorů - vnitřní genetické výbavy jedince a podmínek prostředí. Z hlediska podmínek
prostředí se uplatňují především:


životní a pracovní prostředí - stav a kvalita životního, pracovního a obytného prostředí,



postoje a chování lidí k vlastnímu zdraví - životní styl (pohybové aktivity, rekreace, stravovací
návyky, zvládání stresu, rizikové chování: nepoužívání ochranných prostředků a ochranných
pracovních pomůcek, kouření, konzumace alkoholu, drog, nepřiměřené slunění apod.),



sociální a ekonomické faktory (výše příjmu, zaměstnanost/nezaměstnanost, míra dosaženého
vzdělání, kvalita bydlení... ,



systém péče o zdraví - zdravotnické služby (resp. jejich kvalita, dostupnost, organizace).

Tato problematika je podrobně řešena v rámci kap. 5 při hodnocení cílů životního prostředí a návrhu
referenčních cílů. Problematika zdraví je přímo akcentována např. v rámci Politiky územního rozvoje
(republikové priority územního plánování) a dále jsou zde podrobněji uvedeny cíle z dokumentu Zdraví
21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2003-2020), přičemž bylo
konstatováno, že předložená koncepce se problematikou zdraví a bezpečnosti zabývá a jsou jí
naplňovány především cíle 10. Zdravé a bezpečné životní prostředí, 11. Zdravější životní styl a 13. Zdravé
místní životní podmínky. Rovněž jsou v této kapitole uvedeny cíle z dokumentu Zdraví 2020 – Národní
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Na základě této kapitoly byly také stanoveny referenční cíle, kdy jedním z cílů je také cíl č. 10 Zajistit
zdravé a bezpečné prostředí. Tento cíl je dále podrobněji charakterizován, tj. s uvedením vazby
na referenční cíle 8 a 9, kdy znečištění ovzduší a hlukové znečištění patří mezi determinanty zdraví
obyvatel. Pro potřeby hodnocení koncepce je zde tedy myšleno zejména omezování hlučnosti
a znečištění ovzduší a dále zlepšování socio-ekonomické situace obyvatel a jejich ochrana před živelnými
událostmi. Ve vztahu k takto charakterizovanému cíli jsou dále vyhodnocovány jednotlivé dílčí cíle
krajského významu.
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V kapitole 6 jsou také hodnoceny i vlivy na veřejné zdraví, a to jednak tabulkově ve vztahu
k referenčnímu cíli a případně i doprovodným komentářem. (v potaz byly brány také další cíle s přímým
vztahem ke zdraví obyvatel).
V rámci hodnocení vlivů jednotlivých dílčích cílů nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy
na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat kladné vlivy na veřejné zdraví, a to díky
podpoře lepší kvality ovzduší, omezení hlukového znečištění, posílení sociálního statutu a zlepšení
životní úrovně obyvatel, zkvalitnění služeb v oblasti zdravotnictví a zajištění ochrany před povodněmi.
Toto je rovněž krátce shrnuto v rámci kap. č. 7 a nejsou proto navrhována žádná opatření pro
předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných (a jakýkoliv – kap. 9) vlivů na veřejné zdraví.
Na základě všech výše uvedených poznatků vyplývajících z vyhodnocení je možno konstatovat,
že problematika ochrany veřejného zdraví byla akcentována průběžně v dostatečné podrobnosti
a že realizace opatření uvedených v koncepci povede ke zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti
obyvatel a ochranu veřejného zdraví. Současně nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy
na veřejné zdraví.
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předmětem řešení vyhodnocení je „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“. Hodnocení je
strukturováno dle požadavků Přílohy 9 k zákonu č. 100/2001 Sb. a jeho součástí je rovněž posouzení na
soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V kap. 1 je popsán obsah a cíle koncepce a její vztah k jiným koncepcím. Koncepce popisuje výchozí
principy a hlavní a dílčí cíle, které povedou k naplňování koncepce.
K kap. 2 je popsán současný stav životního prostředí v Ústeckém kraji, na jehož území je koncepce
zaměřena.
V kap. 3 jsou uvedeny charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením
koncepce významně zasaženy. Mezi oblasti životního prostředí v Ústeckém kraji, které souvisí (méně či
více) s předkládanou Koncepcí patří znečištění ovzduší, hlukové znečištění a střety rozvojových záměrů
se zájmy ochrany přírody, kvalita povrchových a podzemních vod, přirozené funkce krajiny a její
fragmentace, devastace těžbou, výskyt starých ekologických zátěží a ploch brownfields a zábory půdního
fondu. Související oblastí je pak bezpečnost před živelními katastrofami a ochrana veřejného zdraví.
V kap. 4 je uvedeno, že mezi problémy životního prostředí v Ústeckém kraji patří zhoršená kvalita
ovzduší, zhoršená jakost vody, devastace krajiny a staré ekologické zátěže, nerevitalizované brownfields,
eroze půdy, zábory půdního fondu, kontaminace půd, ruderalizace, degradace krajinného rázu vlivem
těžby, snížená retenční schopnost krajiny, zhoršený zdravotní stav lesů, skládkování odpadu a produkce
směsného komunálního odpadu, hlukové znečištění (zejména z automobilové dopravy, železniční
dopravy a těžby nerostných surovin) a střety rozvojových záměrů se zájmy ochrany přírody.
V rámci kap. 5 jsou řešeny cíle ochrany životního prostředí, které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak
byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy. V této kapitole jsou tedy popsány hlavní cíle zejména ze
Státní politiky životního prostředí a dalších dokumentů na národní a krajské úrovni. Bylo hodnoceno, jak
koncepce přispívá k naplňování cílů uvedených v těchto koncepcích a současně byly stanoveny
referenční cíle pro potřeby dalšího vyhodnocení. Bylo stanoveno celkem 11 referenčních cílů, které jsou
v rámci dané kapitoly dále charakterizovány. Jedná se o tyto cíle:

Č.

Oblast životního
prostředí

1.

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

Krajina

Omezovat fragmentaci krajiny,
chránit krajinný ráz, kulturní
a přírodní dědictví

Omezit
fragmentaci
krajiny,
dbát
na
zachování krajinného rázu, významných krajinných
prvků a ÚSES

2.

Biodiverzita
a ochrana
přírody

Chránit přírodní hodnoty v
území,
zvyšovat
kvalitu
přírodního prostředí

Zajistit zejména ochranu zvláště chráněných území

3.

Půda

Omezit zábory a degradaci půdy
(ZPF a LPF), zamezovat vodní a
větrné erozi půdy

Především ochrana před zábory zemědělské půdy
I. a II. třídy ochrany plošně většího rozsahu,
ochrana lesní půdy a pozemků před plošně většími
zábory, k nové výstavbě přednostně využívat
plochy brownfields

4.

Voda

Chránit zdroje povrchových
a podzemních vod, podporovat
přirozenou retenční funkci
krajiny

Zajišťovat ochranu CHOPAV a obecné ochrany
podzemních a povrchových vod, respektovat
ochranná pásma vodních zdrojů, podporovat
přirozenou retenční funkci krajiny

5.

Horninové
prostředí

Chránit neobnovitelné přírodní
zdroje

Ochrana nerostného bohatství – tj. zejména
respektovat ložiska nerostů a chráněná ložisková
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Č.

Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle
území

6.

Odpady
a energetika

Snižovat produkci odpadu,
využívat obnovitelné zdroje
energie (OZE)

Zvýšit materiálové a energetické využití odpadů,
omezit skládkování odpadů, snižovat energetickou
náročnost a využívat OZE

7.

Ekologické zátěže

Obnovovat funkce a opětovné
využití narušené krajiny

Pokračovat v rekultivacích starých ekologických
zátěží

8.

Ovzduší

Zajistit dobrou kvalitu ovzduší
a plnění imisních limitů

Snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší –
především polétavého prachu a benzo(a)pyrenu

9.

Hluk

Snižovat
zatížení
obyvatel
hlukem (především z dopravy)

Chránit obyvatele před hlukovým znečištěním,
omezovat zdroje hluku

10.

Zdraví

Zajistit zdravé
prostředí

bezpečné

Navazuje na ref. cíle 8 a 9, kdy znečištění ovzduší a
hlukové znečištění patří mezi determinanty zdraví
obyvatel, tj. omezování hlučnosti a znečištění
ovzduší. U bezpečného prostředí především
chránit obyvatele před negativními účinky
živelních událostí (povodně)

11.

EVVO

Zajišťovat
environmentální
vzdělávání a osvětu

Podporovat
zvyšování
environmentálního
povědomí mezi obyvateli a ve školách

a

V kap. 6 je popsáno podrobně vyhodnocení jednotlivých dílčích cílů na životní prostředí a veřejné zdraví,
a to především tabulkově (na škále -2 až +2) ve vztahu k referenčním cílům společně s doprovodným
komentářem a dále z hlediska jejich rozsahu, spolupůsobení a časové působnosti. Z vyhodnocení
vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Naopak byla zjištěna celá řada pozitivních vlivů ve vztahu k uvedeným referenčním cílům, zejména
z hlediska kvality ovzduší, hlukového znečištění, zdraví, bezpečnosti obyvatel. Současně byly
konstatovány některé potenciálně mírné negativní vlivy/rizika, a to z hlediska ochrany přírody (zásahy do
ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000), fragmentace krajiny a možných záborů půdního fondu. Ani tyto
vlivy však nebyly vyhodnoceny jako významné.
Z tohoto důvodu nejsou v kap. 7 uvedena žádná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
závažných negativních vlivů, ta jsou uvedena v kapitole 10.
Hlavní část Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 – tj. Návrhová část - je předkládána v jedné
variantě, nebylo proto prováděno hodnocení a porovnávání více variant. Při hodnocení jednotlivých
priorit, které jsou naplňovány cíli a opatřeními, nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na životní
prostředí, soustavu Natura ani veřejné zdraví, které by vyvolávaly potřebu hledání dalších variant
koncepce.
V kap. 9 jsou navrženy monitorovací ukazatele. Ty vycházejí zejména z provedeného vyhodnocení dílčích
cílů ke stanoveným referenčním cílům ŽP a zdraví v kapitole 6. Na základě toho jsou navrženy indikátory
zabývající se vlivem koncepce na životní prostředí.
K kap. 10 jsou popsána opatření pro předcházení, eliminaci a kompenzaci vlivů koncepce. Jsou zde
navržena jak opatření pro Koncepci jako celek, tak i opatření pro naplňování dílčích cílů vyplývající
z Vyhodnocení.
Další kapitola navrhuje kritéria pro výběr projektů. Hlavním kritériem pro výběr aktivit/projektů
k realizaci bude konkrétní aktuální potřeba v území a finanční a technické možnosti. Avšak při výběru
a realizaci konkrétní aktivity/projektu v rámci jednotlivých dílčích cílů by mělo být zohledněno
i environmentální hledisko. Indikátory (kritéria) mají formu otázky, na kterou lze odpovědět „ano“ nebo
„ne“, anebo číselným údajem. Na základě tohoto systému lze při porovnávání dvou nebo více projektů
vybrat projekt šetrnější k životnímu prostředí. Kap. 12 shrnuje vlivy koncepce na veřejné zdraví. Na
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základě všech výše uvedených poznatků vyplývajících z vyhodnocení je zde konstatováno, že realizace
opatření uvedených v koncepci povede ke zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti obyvatel
a ochranu veřejného zdraví. Současně nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na veřejné zdraví.
Kap. 13 je tato a shrnuje netechnicky obsah koncepce.
Kap. 14 obsahuje vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci. Všechna vyjádření byla vypořádána.
Kap. 15 obsahuje závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska, které je doporučováno jako souhlasné.
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14 SOUHRNNÉ
VYPOŘÁDÁNÍ
POŽADAVKŮ
STANOVENÝCH
ZÁVĚREM
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
14.1 Přehled vyjádření obdržených ke Strategii
Zpracovateli Vyhodnocení byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního prostředí ČR,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, předána vyjádření obdržená
k Oznámení ve smyslu § 10 c, odstavec 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechna
předaná vyjádření jsou podle data jejich vydání přehledně uvedena v následující tabulce. Ve vypořádání
jsou vyjádření rozdělena na vyjádření obsahující připomínky a doporučení, vyjádření obsahující pouze
doporučení a vyjádření neobsahující ani připomínky ani doporučení.
Tab. 18. Přehled obdržených vyjádření
Odesilatel vyjádření
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Souhrnně
pro:
Regionální
pracoviště Správa CHKO České
středohoří,
RP
SCHKO
Slavkovský les, RP Liberecko a
RP SCHKO Kokořínsko –
Máchův kraj

Kontaktní adresa

Č. j.:

Ze dne

Michalská 260/14 412 01
Litoměřice

SR/1651/UL/2017-3

9. 8. 2017

ČIŽP/44/2017/404

26. 7. 2017

KHSUL 36302/2017

4. 8. 2017

Česká
inspekce
životního
prostředí, Oblastní inspektorát
Ústí nad Labem

Výstupní 1644

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem

Moskevská 15

400 07 Ústí nad Labem

400 01 Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kultury a památkové
péče

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

406/KP/2017

18. 7. 2017

Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

2880/ZPZ/2017

24. 7. 2017

Město Litvínov, odbor investic a
regionálního rozvoje - úsek
územního plánování

Městský úřad Litvínov,
náměstí Míru 11, 436 01
Litvínov

OIRR/29894/2017

3. 8. 2017

MURCE/26894/2017

8. 8. 2017

ORRI/29587-17/chm
ORRI/3152-2017

26. 7. 2017

MgMT OŽP 078061/2017/V03_SEA/Mě

31. 7. 2017

OŽP–Vyj-165/17-Sla

10. 8. 2017

Město Roudnice nad Labem,
odbor životního prostředí
Město
Rumburk,
Odbor
regionálního rozvoje a investic

Karlovo náměstí 21
413 01
Labem

Roudnice

nad

Městský úřad
Tř. 9. května 1366/48 408
01 Rumburk

Magistrát města Teplice, odbor
životního prostředí

Náměstí Svobody 2

Městský úřad Pobořany, Odbor
životního prostředí

Mírová 615

415 95Teplice
441 01 Podbořany
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Odesilatel vyjádření

Kontaktní adresa

11.

Náměstí Svobody 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Městský úřad Žatec, Stavební a
vyvlastňovací úřad, životní
prostředí

438 24 Žatec

Č. j.:

Ze dne

MUZA 19703/2017

3. 8. 2017

Ministerstvo
životního
prostředí,
ředitel
odboru
odpadů

Vnitřní sdělení

ENV/2017/VS/286

26. 7. 2017

Ministerstvo
životního
prostředí,
ředitel
odboru
ochrany ovzduší

Vnitřní sdělení

ENV/2017/VS/286

3. 8. 2017

Ministerstvo
životního
prostředí,
ředitel
odboru
ochrany vod

Vnitřní sdělení

ENV/2017/VS/286

20. 7. 2017

Ministerstvo
životního
prostředí, zástupce vedoucí
oddělení politiky a strategií
životního prostředí

Vnitřní sdělení

ENV/2017/VS/286

9. 8. 2017

Ministerstvo
životního
prostředí, ředitelka odboru
zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny

Vnitřní sdělení

ENV/2017/VS/286

1. 8. 2017

SBS 23923/2017/OBÚ-04/1

3. 7. 2017

neuvedeno

9. 8. 2017

MDC/73113/2017

7. 8. 2017

SNPCS 04079/2017

14. 8. 2017

Obvodní báňský úřad pro území
kraje Ústeckého

U města Chersonu 1429/7

Stop tunelům, z.s.

Na Valech 3

434 61 Most
400 01 Ústí nad Labem

19.

Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5, 405
38 Děčín

20.

Správa Národního parku České
Švýcarsko

Pražská 52
407 46 Krásná Lípa

Premisa:
Základní předpoklady, vztahující se k některým připomínkám uvedeným níže:
Jak je uvedeno v textu Vyhodnocení (kapitola 6) obsahuje SRÚK celkem 67 dílčích cílů, které jsou dále
podrobněji charakterizovány indikátory nebo typovými opatřeními. Je však třeba uvést, že tato typová
opatření jsou ve Strategii uvedena – v souladu s principy strategického plánování - jako aktivity
a intervence indikativní či typové (příkladmé), které mají charakterizovat obsah hlavních a dílčích cílů. Ve
Strategii tedy nejsou a ani nemohou být uvedeny bližší podrobnosti o jejich přesné lokalizaci, kapacitách
a dalších faktorech, které budou rozhodovat o jejich konkrétních vlivech na životní prostředí. Nejsou
tedy uvedeny žádné specifické údaje, podrobné charakteristiky, či odkazy na verze již zpracované
(projektové) dokumentace.
Pod názvem typového opatření uvedeného ve Strategii si tedy lze ve vybraných případech představit
záměr, jehož dopad na životní prostředí může být rozdílný podle charakteru základních parametrů
projektu, a jehož konkrétní lokalizace není (s ohledem na účel a charakter Strategie) specifikována.
O financování, schválení nebo realizaci konkrétního provedení každého konkrétního záměru či projektu
bude muset být teprve rozhodnuto na základě standardních procedur výběru projektů v rámci Strategie
a v případě stavebních projektů také územního a stavebního řízení, respektive v části případů
17-R-06
Listopad 2017

143

Vyhodnocení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
nepochybně také na základě posouzení záměru ve smyslu zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, respektive dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (naturové hodnocení).
Současně je třeba zdůraznit, že v rámci Strategie mohou být v budoucnu podporovány i jiné záměry,
které ve Strategii uvedeny nejsou, pokud budou v souladu s parametry některého z cílů nebo dílčích cílů.
Každá z těchto aktivit nebo intervencí bude muset projít nezbytnou procedurou, odpovídající jejich
charakteru. Zařazení aktivity do Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 ani samotná procedura
SEA nenahrazují výše uvedená řízení, týkající se posuzování a schvalování záměrů (projektů, staveb,
činností či technologií).
Nezbytnost dodržování všech relevantních předpisů, byť vyplývá z legislativy ČR, je uvedena
v závěrečném doporučení Vyhodnocení a je zdůrazněna i v tomto vypořádání. Nutnost posuzování všech
projektů, které spadají pod zákon č. 100/2001 Sb. (EIA) je uvedena také v dalších kapitolách
Vyhodnocení, stejně jako nezbytnost posoudit projekty podle § 45i zákona číslo 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pokud to jejich charakter vyžaduje.
K vyhodnocení toho, zda koncepce může mít (významné) negativní vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví, slouží především porovnání potenciálních dopadů dílčích cílů se stanovenými referenčními cíli
životního prostředí a odlišení těch dílčích cílů, jimž musí být v patřičných zákonných procedurách
věnována zvýšená pozornost. Dalším cílem je upozornit jak předkladatele koncepce, tak i nositele aktivit,
aby při jejich schvalování očekávali větší nároky na posouzení vlivů na životní prostředí, respektive aby
při jejich přípravě hledali taková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na životní prostředí.
Obdobný postup zvolil i zpracovatel naturového hodnocení.
V následujícím přehledu jsou postupně uvedeny podstatné relevantní údaje z vyjádření podaných
ke zveřejněnému Oznámení (jen vyjádření obsahujících náměty, připomínky a doporučení) a jejich
vypořádání zpracovatelem Vyhodnocení. Zbývající vyjádření (vyjádření číslo 2, 3, 5, 6 a 8 – 11 včetně)
neobsahovala připomínky ani návrhy, a proto nejsou předmětem vypořádání. Připomínky byly předány
předkladateli Strategie.

14.2 Vypořádání vyjádření obsahujících připomínky a doporučení
Ad 1) Souhrnně Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, RP SCHKO Slavkovský les,
RP Liberecko a RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Regionální pracoviště požadují, případně doporučují:
a) Aby na této úrovni obecnosti koncepce bylo v koncepci výslovně uvedeno, že všechny cíle
koncepce budou respektovat podmínky ochrany lokalit soustavy Natura 2000 vč. doporučení
obsažených v souborech doporučených opatření, a podmínky ochrany zvláště chráněných území
(dále jen „ZCHÚ“) vč. plánů péče pro tato území. V maximální možné míře pak budou
respektovány rovněž další složky prostředí chráněné zákonem.
b) V rámci zpracování jednotlivých opatření a dalších výstupů koncepce je pak potřeba rovněž
respektovat výše uvedené a podrobněji vyhodnotit případné vlivy konkrétních opatření
na zákonem chráněné složky přírodního prostředí.
Vypořádání vyjádření:
a) Tento požadavek byl zapracován mezi zmírňující opatření případných negativních vlivů koncepce
v kapitole 10 tohoto Vyhodnocení a do návrhu stanoviska
b) Požadavek respektován, byly vyhodnoceny vlivy všech dílčích cílů na jednotlivé složky životního
prostředí včetně ochrany přírody a krajiny relevantní pro charakter a míru konkrétnosti koncepce.
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Ad 3)

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Požaduje
a) Předloženou koncepci Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 doplnit a následně
posoudit dle zák.č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, z toho důvodu, že by
některá opatření mohla mít vliv na veřejné zdraví obyvatel, např. dobudování dopravní
infrastruktury, technické infrastruktury, odstraněné nejvýraznější deficity v dopravní
infrastruktuře, úpravy vodních toků, ad.
b) Dále z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví v koncepci postrádáme strategické cíle ke
snižování hluku, dále ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, mimo jiné i proto, že Ústecký
kraj má nejnižší délku dožití mužů i žen v České republice.
Vypořádání vyjádření:
Koncepce byla podrobně vyhodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci
vyhodnocení bylo identifikováno, že řada dílčích cílů jednak přímo směřuje ke zlepšení kvality ovzduší a
jednak vede i ke snížení hlukové zátěže obyvatel a tím i ke zlepšení podmínek pro zdraví obyvatel. Několik
dílčích cílů v jednotlivých regionech je přímo zaměřeno na zlepšení kvality ovzduší, několik dalších dílčích
cílů k nim významně přispívá.

Ad 4) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče
a) Doporučuje do části 1.10 Kulturní památky této strategie doplnit mezi městské památkové zóny
Městskou památkovou zónu Benešov nad Ploučnicí a mezi Krajinné památkové zóny Krajinnou
památkovou zónu Valečsko (okr. Karlovy Vary a Louny). Do této části doporučujeme zahrnout
také vesnické památkové zóny, kterými jsou Brocno (okr. Děčín), Chotiněves (okr. Litoměřice),
Dolní Nezly (okr. Litoměřice), Kamenická Stráň (okr. Děčín), Rašovice (okr. Litoměřice), Dlouhý
Důl (okr. Děčín), Soběchleby (okr. Louny), Slatina (okr. Litoměřice), Soběnice (okr. Litoměřice),
Srdov (okr. Litoměřice), Stekník (okr. Louny), Vysoká Lípa (okr. Děčín) a Merboltice (okr. Děčín)
a Archeologickou památkovou rezervaci Bílina (okr. Teplice).
b) Upozorňuje, že Ústecký kraj se zasazuje o začlenění některých svých významných památek
a lokalit na Seznam světového dědictví UNESCO. Konkrétně jde o pevnost Terezín, město Žatec
a Hornickou kulturní krajinu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vypořádání vyjádření:
Požadavky a) i b) byly přijaty a údaje byly doplněny do kapitoly 2.1.12 Kulturní památky tohoto
Vyhodnocení koncepce.

Ad 7) Město Roudnice nad Labem
V rámci posuzování uvedené strategie doporučuje
a)

zaměřit se na dva okruhy problémů, ochranu ovzduší a staré ekologické zátěže. Důvodem je
skutečnost, že řešení ochrany ovzduší, vzhledem k přenosu imisí si žádá koordinaci na velkém
území, dílčí iniciativy jednotlivých obcí jsou v mnoha případech prakticky pod hranicí detekce.
V případě odstraňování starých ekologických zátěží je zásadním limitem ekonomická stránka,
neboť náklady na sanaci prakticky vždy přesahují finanční možnosti obcí, původce znečištění
většinou neexistuje a problém tak nelze řešit bez aktivního vstupu státu.
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Vypořádání vyjádření:
Problematika ochrany ovzduší a řešení starých ekologických zátěží (a také např. brownfields) je
v koncepci akcentována velmi silně v rámci řady dílčích cílů a má tím pádem přispět ke zlepšení problémů
v oblastech, na které daná připomínka upozorňuje.

Ad 12) Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru odpadů
a) Do kapitoly B.8 požaduje doplnit ke strategickým dokumentům na krajské úrovni Plán
odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025 a ke strategickým dokumentům
na národní úrovni Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024.
Vypořádání vyjádření:
Požadavku bylo vyhověno, zpracovatel Vyhodnocení doplnil oba výše uvedené strategické dokumenty
krajské úrovně do kapitol 1 a 5.

Ad 13) Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší
Požaduje:
a) Do kapitoly B. 8 „Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví s jinými záměry“ proto požadujeme doplnit mezi dokumenty na národní úrovni,
ke kterým má koncepce vazbu i Národní program snižování emisí ČR (NPSE). V NPSE jsou
uvedeny prioritní stavby nadregionálního významu v oblasti dopravní infrastruktury, u kterých je
očekáván významný příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší
b) V kapitole C 4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území je u podoblasti OVZDUŠÍ
uvedena 4. odrážka s neúplným zněním „Zhoršená kvalita ovzduší - překračování imisních limitů
v ukazatelích PM10 a benzo(a)pyrenu, nicméně v takové míře, jako např. v Moravskoslezském
kraji.“ Dovětek „nicméně v takové míře, jako např. v Moravskoslezském kraji“ doporučujeme
vynechat.
Vypořádání vyjádření:
a), b) Uvedené připomínky byly v textu Vyhodnocení akceptovány.

Ad 14) Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod
Uplatňuje tyto připomínky ke koncepci:
a) v koncepci používat místo výrazu "protipovodňová ochrana" pojem "povodňová ochrana"
(např. str. 23 a 37),
b) u dílčího cíle O.3.3 lépe (srozumitelněji) formulovat "Budování komplexní povodňové ochrany
sídel s umožněním rozlivů pro zachování zadržovací schopnosti krajiny", aby bylo patrné, že se
jedná o sladění povodňové ochrany sídel a o kompenzační opatření za "omezení" retenčního
objemu v chráněném území,
c) doplnit strategické dokumenty na národní úrovni o Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe (2016 - 2021) a Národní plán povodí Labe (2016 - 2021),
d) do kapitoly Povodňová ochrana (str. 37) doplnit informaci o mapách povodňového ohrožení,
které jsou k dispozici pro oblasti s významným povodňovým rizikem a jsou jako závazný limit
využití území č. 4.1.121 veřejně přístupné v GIS vrstvě - mapy povodňového ohrožení
vč. pasportu (https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery).
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Vypořádání vyjádření:
a) V rámci Vyhodnocení SEA byly pojmy upraveny.
b)Požadavek je zahrnut mezi doporučení v kap. 6 a 10 Vyhodnocení koncepce a v Návrhu stanoviska, kdy
je navržena úprava formulace daného dílčího cíle.
Požadavek c) byl akceptován zpracovatelem Vyhodnocení koncepce a příslušné strategické dokumenty
byly doplněny do kapitoly 5.
Požadavek d) je ve Vyhodnocení koncepce vypořádán v kapitole 2.1.7.5 Povodňová ochrana.

Ad 15) Ministerstvo životního prostředí, zástupce vedoucí oddělení politiky a strategií životního
prostředí
Doporučuje:
a) Do environmentálně zaměřených cílů J.2 a P.2 doplnit opatření na podporu vozidel
na alternativní pohon/podporu rozvoje elektromobility (včetně dobíjecích stanic pro auta), tak
jak je tomu u cíle R.2. Domníváme se, že k podpoře vozidel na alternativní pohon/podpoře
elektromobility včetně rozvoje dobíjecí infrastruktury by nemělo docházet pouze v rekreačních
oblastech, nýbrž všude na území Ústeckého kraje, kde je zvýšená environmentální zátěž
z dopravy.
b) K opatření „zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ v dílčím
cíli J.2.1 uvést jako příklad cyklistickou dopravu včetně elektrokol.
c) Cíl S.1 na str. 20 přejmenovat na cíl O.1, v souladu s jednotným označením aktivit navrhovaných
pro oblast Poohří.
d) V dílčím cíli P.2.2 revidovat formulaci „Eliminace dopadů výkyvů z průmyslových podniků“
např. na „Eliminace zátěže z průmyslových podniků“.
Vypořádání vyjádření:
a) Doporučení je zahrnuto v rámci Vyhodnocení SEA, v kapitolách 6 a 10, a v Návrhu stanoviska.
b)Doporučení je zahrnuto v rámci Vyhodnocení SEA, v kapitolách 6 a 10, a v Návrhu stanoviska.
c) Výše uvedenému požadavku bylo vyhověno.
d) Dílčí cíl byl zpracovateli koncepce přeformulován takto: „P.2.2: Minimalizace negativních vlivů
průmyslové výroby na okolí (hluková zátěž, světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových havárií.“

Ad 16) Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
Uplatňuje požadavky:
1) Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně dále navrhovaných priorit, opatření a cílů, v souladu s již
schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a krajiny národní úrovně - Aktualizací Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 2020, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a republikovými prioritami v oblasti
ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. 2)
2) V rámci vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná
území, respektive zda realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy
zvláště chráněných území.
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3) S ohledem na výše uvedený bod požadujeme navrhnout ve vyhodnocení případná opatření
k předcházení, vyloučení či snížení negativních vlivů na soustavu zvláště chráněných území.
Vypořádání vyjádření:
Uvedené požadavky jsou do vyhodnocení zahrnuty. Bylo provedeno hodnocení souladu s uvedenými
dokumenty, ze kterých rovněž vycházely referenční cíle pro hodnocení dílčích cílů koncepce. Rovněž byly
řešeny vlivy na zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000. Na základě vyhodnocení jsou
v koncepci uvedena také doporučení k předcházení, vyloučení či snížení negativních vlivů.

Ad 17) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Požaduje:
a) respektovat ložiska nerostných surovin v evidovaných chráněných ložiskových územích /dále jen
„CHLÚ“) a dobývacích prostorech (dále jen „DP“), které do plošného rozsahu předmětné
koncepce zasahují nebo ji obklopují.
Doporučuje aby:
b) byl jako (další) zdroj informací a dat ke koncepci využit mapový server České geologické služby,
a podklady poskytované OBÚ v rámci aktualizací územně analytických podkladů Ústeckého
kraje.
c) nebylo v koncepci opomenuto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to ve
vztahu k případně evidovaným CHLÚ, DP a k případně prováděné hornické činnosti.
Vypořádání vyjádření:
Doporučení byla zpracovatelem Vyhodnocení přijata a zahrnuta do příslušných kapitol Vyhodnocení
koncepce. Problematika ochrany nerostných surovin a vlivů na veřejné zdraví byla v rámci vyhodnocení
také řešena.

Ad 18) Stop tunelům, z. s.
Uplatňuje následující připomínky:
a) V kap. C1 je uvedeno: „Vzhledem k charakteru koncepce se nepředpokládá dotčení území mimo
území kraje a tím i mimo hranice ČR“. V popisu cílů a opatření pro region Šluknovsko (a částečně
i pro Rekreační oblast) jsou nicméně uvedena opatření s přesahem do Libereckého kraje
a zejména s významným přesahem mezinárodním (Německo, Polsko). Jedná se především
o následující opatření:


Vybudování traťových spojek Rumburk – Seifhennersdorf,



Obnovení silničního spojení Lobendava – Langburkersdorf,



Modernizace železničních tratí č. 081, 083, 089 (zvýšení traťových rychlostí, propustnosti
a kapacity tratí), tj. trať 083 - Děčín hl. n. – Dolní Žleb st. hr. – Dresden-Neustadt a trať 089 Liberec–Rybniště/Seifhennersdorf,



Zajištění kapacitního zásobování Šluknovska elektrickou energií (vybudování nového vedení
VVN, nebo vybudování nových zdrojů ve Šluknovsku).

Domníváme se, že některá opatření Strategie mohou mít významné vlivy přesahující hranice ČR,
a tedy že jde o koncepci podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (dále jen „zákon“). Požadujeme, aby Ministerstvo životního prostředí
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důkladně posoudilo, zda se jedná o koncepci podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona, a své zjištění
ověřitelně odůvodnilo.
b) Požadují, aby rámcové podmínky pro realizaci konkrétních záměrů byly stanoveny již v této fázi
strategického plánování tak, aby se už na strategické úrovni předcházelo možným střetům s cíli
ochrany přírody a krajiny, zejména v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech,
v dalších fázích realizace projektů a aby byl naplněn smysl § 10b odst. 4 zákona.
c) V kap. D je uvedena „Specifikace hlavních potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví.“ Požadujeme, aby byl vliv Strategie na ŽP posouzen ve smyslu kapitoly D.
oznámení a s ohledem na potenciálně problematické střety se zájmy ochrany životního
prostředí, které kapitola D. uvádí.
d) Požadavek - posoudit také vlivy „Realizace opatření zaměřených na rekultivaci a resocializaci
krajiny“ (viz cíl P.2.6) ve vztahu k již samovolně vzniklým biotopům hostícím vzácné a ohrožené
druhy rostlin a živočichů včetně zvláště chráněných druhů.
Vypořádání vyjádření:
Požadavek a) zpracovatel Vyhodnocení přijal a zapracoval v kapitole 6.2.2 Hodnocení jednotlivých cíl
a dílčích cílů. Uvedená opatření jsou příhraničního charakteru. Nicméně Ústecký kraj, respektive ČR, má
v kompetenci řešení pouze dílčí části záměru na české straně včetně řešení vlivů na životní prostředí a pro
německou stranu není tato koncepce závazná. Řešení příslušné části konkrétních záměrů bude
v kompetenci příslušných německých úřadů a s českou stranou pouze koordinováno.
Stejně tak je také požadavku b) vyhověno ve stejné kapitole tohoto Vyhodnocení. Hodnocení vlivů
koncepce na veřejné zdraví, dle požadavku c), je provedeno v kapitole 12 a jinak je součástí dalších
kapitol.
Požadavek d) je vypořádán v kapitole 6.2.2 tohoto Vyhodnocení, jakožto doporučení pro následující fáze
naplňování koncepce a realizaci konkrétních projektů.

Ad 19) Magistrát města Děčín
a) Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů sděluje:


zpracovatelé nebo pořizovatelé dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se
přitom ustanoveními lesního zákona,



jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější,



jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
a navrhnout alternativní řešení,



pokud by navrhovanou koncepcí došlo k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa,
může příslušný orgán státní správy rozhodnout jen se souhlasem orgánu státní správy lesů,
který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

b) Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
sděluje:


pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách
stavebních pozemků,



odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,
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odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní, kritériem kvality půdy jsou třídy
ochrany,



pokud tímto záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat o vydání
závazného stanoviska orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

Vypořádání vyjádření:
Uvedené požadavky byly zahrnuty do vyhodnocení koncepce a jednotlivých dílčích cílů.

Ad 20) Správa Národního parku České Švýcarsko
Uplatňuje následující připomínky:
a) Cíl R.1.3 navrhuje pro zlepšení předpokladů pro ekonomický rozvoj jako jedno z opatření
„Zprovoznění nových hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska“. Toto opatření
je v přímém rozporu s dlouhodobými cíli ochrany přírody a krajiny v NP České Švýcarsko (dále
jen „NP“). Zpřístupnění jádrového území NP novými trasami by bylo v rozporu s dalším
opatřením strategie uvedeným v bodě R 2.4, který má za cíl snížit extrémní zátěž části území.
Přestože oznámení koncepce neřeší dané problémy v detailu, Správa NP vnímá na základě svých
zkušeností především z posledních let, že právě území NP je turistickým ruchem enormně
zatíženo a opatření by měla směřovat k rovnoměrnější prostorové distribuci cestovního ruchu
(nabídka v rámci území mimo NP a CHKO), řešení problémů spojených s turistickým ruchem
(nedostatek parkovacích kapacit, parkování mimo vyhrazená místa) apod.
b) Přestože některé záměry budou také podléhat posouzení, schválení dle zákonných podmínek
(z. 100/2001 Sb, z. 114/1992 Sb. atd.) očekává Správa NP, že v rámci procesu SEA budou
navrženy zpracovatelem hodnocení limity pro jednotlivá opatření, které budou respektovat
podmínky ochrany lokalit soustavy Natura 2000 vč. doporučení obsažených v souborech
doporučených opatření, a podmínky ochrany zvláště chráněných území vč. plánů péče pro tato
území.
Správa NP identifikovala tyto cíle, které by mohly být ve střetu s předměty ochrany EVL, PO, NP
či CHKO.
 Jádrová oblast - J.2.1 (podpora rozvoje vodní dopravy), J.2.5
 Rekreační oblast – R.1.3, R.2.4
 Šluknovsko - S.1.1. S.1.3 (vybudování lokální spalovny komunálního odpadu)
Vypořádání vyjádření:
Zpracovatelem Vyhodnocení koncepce byly výše uvedené požadavky přijaty a v kapitole 6 tohoto
Vyhodnocení jsou vlivy jednotlivých dílčích cílů na složky životního prostředí podrobněji vyhodnoceny,
přičemž byla navržena opatření k zamezení potenciálních negativních dopadů těchto dílčích cílů na
životní prostředí.
VYJÁDŘENÍ NEOBSAHUJÍCÍ ANI PŘIPOMÍNKY ANI DOPORUČENÍ
Níže uvedená vyjádření neobsahovala žádné námitky ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
ani k Oznámení dotčené koncepce na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně obsahovala souhlasná vyjádření. Vyjádření jsou
očíslována stejně jako ve výše uvedené tabulce 14.1 Přehled obdržených vyjádření.
Ad 2) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Ad 5) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
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Ad 6) Město Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje - úsek územního plánování
Ad 8) Město Rumburk, Odbor regionálního rozvoje a investic
Ad 9) Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí
Ad 10) Městský úřad Pobořany, Odbor životního prostředí
Ad 11) Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

14.1 Vypořádání požadavků vyplývajících ze zjišťovacího řízení
Níže je uveden soupis požadavků ze zjišťovacího řízení a stručné vyhodnocení jejich naplnění.
1) Vyhodnotit, zda SRÚK naplňuje či zda není v rozporu s cíli stanovenými ve schválených národních koncepčních
dokumentech v oblasti ochrany životního prostředí (např. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 –
2025, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politika životního prostředí ČR
na období 2012 – 2020 a Národní program snižování emisí ČR, Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení
kvality ovzduší v ČR), s republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1
Politiky územního rozvoje ČR. Dále zda není v rozporu s cíli dalších relevantních koncepčních dokumentů, jako je
Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje
České republiky na období 2014 – 2020, Politika ochrany klimatu, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe (2016 – 2021), Národní plán povodí Labe (2016 –2021), Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR –
Zdraví pro všechny v 21. Století, Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024.
Vyhodnocení souladu předložené koncepce s uvedenými koncepcemi v oblasti ochrany přírody na národní
úrovni bylo provedeno. Nebyl zjištěn žádný rozpor předložené koncepce s cíli pro ochranu přírody s vazbou
na uvedené dokumenty. Lze konstatovat, že návrh koncepce naplňuje některé cíle uvedené v těchto koncepcích
(viz kapitola 5 Vyhodnocení).
2) Vyhodnotit, jak SRÚK zohledňuje Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, krajské strategické dokumenty
či studie, a to: Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2015, Plán odpadového hospodářství Ústeckého
kraje 2016 –2025, Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 – Severozápad atd.
Předkládaná koncepce je v souladu s těmito dokumenty, resp. z nich vychází, rozvíjí cíle těchto strategií
a případně přejímá formulace cílů do formulací jednotlivých navrhovaných dílčích cílů SRÚK. Podrobnější popis
souladu je uveden v kapitole 5 Vyhodnocení koncepce.
3) Vyhodnotit SRÚK z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hluku a ovzduší.
V rámci vyhodnocení byly v rámci jednotlivých hlavních kapitol řešeny i vlivy na veřejné zdraví. Ty jsou shrnuty
v kap. 12.
4) Vyhodnotit, jak koncepce přispívá k ochraně ovzduší. Dále zhodnotit dopady SRÚK na stávající imisní zatížení
ovzduší. Uvést vývoj emisí znečišťujících látek a také vývoj úrovní znečištění ovzduší v Ústeckém kraji.
V rámci Vyhodnocení byla problematika ovzduší řešena. Ochrana ovzduší je v koncepci velmi silně akcentována
v řadě dílčích cílů, které jsou na tuto oblast přímo zaměřeny. Její realizace by tak měla přispět ke zlepšení
současného nevyhovujícího stavu.
5) Vyhodnotit vliv SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny,
především vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky a územní systém ekologické stability atd. Dále
vyhodnotit, jak koncepce přispívá k menší fragmentaci krajiny a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Problematiky ochrany přírody a krajiny je v rámci vyhodnocení řešena jako jedna z důležitých oblastí
posuzování. 2 referenční cíle jsou zaměřeny přímo na tuto oblast a vyhodnocení na uvedené oblasti bylo
provedeno s ohledem na charakter a podrobnost koncepce. Retenční schopnost krajiny je podporována v rámci
několika dílčích cílů, jako je např. J.2.6, R.2.2 nebo O.3.4.
6) Vyhodnotit možné negativní vlivy SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit na předměty a cíle ochrany
ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000, respektive zda realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů
ochrany ZCHÚ a Naturových lokalit; s ohledem na uvedené navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení
či kompenzaci negativních vlivů na soustavu ZCHÚ a soustavu EVL a PO.
Tato problematika byla do vyhodnocení zahrnuta a rovněž byla řešena v rámci samostatného posouzení vlivů
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na soustavu Natura 2000. Nebyly konstatovány žádné závažné negativní vlivy, v případě identifikovaných
mírných negativních vlivů byla doporučena opatření pro jejich předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci.
7) Vyhodnotit vliv SRÚK včetně navržených cílů, opatření, aktivit na povrchové a podzemní vody, na chráněné
oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů.
V rámci vyhodnocení jednotlivých dílčích cílů nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy
na povrchové a podzemní vody, CHOPAV ani ochranná pásma vodních zdrojů. V případě navrhovaných
revitalizací vodních toků a budování protipovodňových opatření bylo doporučeno při realizaci jednotlivých
projektů v dalších fázích upřednostňovat zejména mimo sídla přírodě blízká opatření na vodních tocích
i v krajině. Jednotlivé dílčí cíle jsou bez konkrétního územního průmětu...
8) Vyhodnotit možné vlivy SRÚK na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranných pásem,
zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání
prvků rozptýlené zeleně v krajině.
Překládaná koncepce a Vyhodnocení se danou problematikou zabývá. V rámci DC R.2.2 navrhuje obnovu
původní druhové skladby lesa apod. DC jsou bez konkrétního územního průmětu, v případě realizace
konkrétních aktivit v následujících fázích budou tyto aktivity konzultovány s příslušnými správci lesa a dle
platných lesních hospodářských plánů pro danou lokalitu.
9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v SRÚK zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, zejména
s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru
půdy ve volné krajině.
Koncepce se ve velké míře věnuje revitalizacím brownfields a sanacím starých ekologických zátěží, které po
jejich realizaci poskytnou místo pro další rozvoj zástavby či jinému využití tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
záboru ZPF a stavění tzv. „na zelené louce“. V koncepci jsou také formulovány požadavky na důslednou ochranu
ZPF, k zajištění kvalitní zemědělské půdy a podpoře tradičních zemědělských praktik směřující k odklonu od
intenzivní výroby, ochrany ZPF před erozí apod.
10)Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k evidovaným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorům
a k případné hornické činnosti.
Z charakteru jednotlivých DC a vyhodnocení jejich vlivu na složky životního prostředí nevyplynuly žádné
významné negativní vlivy na výše uvedené charakteristiky. Koncepce se věnuje omezováním prašnosti
z hornické činnost (P.2.1)i, ovšem bez konkrétních územních průmětů. Hornická činnost byla dále popsána
v kapitolách Vyhodnocení týkajících se zdraví, v souvislosti s prašností a hlukem, které generuje. Dále je
plánována rekultivace/revitalizace území dotčených těžbou.
11)Vyhodnotit, jaký vliv má SRÚK na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění všech předpisů a dochované kulturní dědictví (jak architektonické, tak i archeologické).
Nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy na kulturní (architektonické či archeologické) památky.
Koncepce se těmto lokalitám věnuje pouze ve smyslu využití potenciálu cestovního ruchu a zacílení CR
do turisticky zajímavých oblastí.
12)V případě, že budou v SRÚK uvedeny a lokalizovány konkrétní investiční záměry, vyhodnotit jejich dopady na
životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických a kumulativních vlivů. (Pro hodnocení kumulativních
a synergických vlivů využít Metodiku vyhodnocení vlivů PÚR a ZÚR na životní prostředí [Věstník MŽP 2/2015]).
Dále vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní
hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu.
Vlivy jednotlivých dílčích cílů koncepce byly podrobně hodnoceny v kapitole 6 Vyhodnocení koncepce, přičemž
pro některé z nich bylo identifikováno kumulativní či synergické působení, které je v téže kapitole
okomentováno. Tam, kde z hodnocení vyplynula možná rizika z hlediska únosnosti krajiny, byla doporučena
opatření k zajištění udržitelného rozvoje daného území. Rovněž byly řešeny vlivy na krajinu a ochranu přírody.
13)Veškeré navrhované cíle, opatření atd. návrhu SRÚK je nutné vyhodnotit z hlediska jejich vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví. V případě návrhu konkrétních investičních záměrů doporučit takovou lokalitu na
území Ústeckého kraje, která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití
území.
Všechny dílčí cíle byly vyhodnoceny ve vztahu k 10 referenčním cílům ochrany životního prostředí a 1 cíli zdraví
v kapitole 6 Vyhodnocení koncepce. U některých z nich pak byly v případě identifikace možných negativních
vlivů na základy typových opatření tyto vlivy popsány a následně i navržena opatření pro jejich eliminaci, či
zmírnění. Jednotlivé DC a typová opatření uvedená v koncepci nemají v této fázi zpracovanou konkrétní
projektovou dokumentaci, proto není možné v této fázi doporučit lokalitu vhodnou k jejich umístění. Navíc
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lokality pro umístění (nejen) dopravních staveb vycházejí ze ZÚR Ústeckého kraje, tedy jsou pro ně v ZÚR
vymezeny limity.
14)Prověřit možné vlivy SRÚK přesahující hranice České republiky. V případě, že budou identifikovány možné
přeshraniční vlivy koncepce, požadujeme jejich vyhodnocení.
V případě předkládané Koncepce nebyly identifikovány přeshraniční vlivy, jelikož je Koncepce závazné pouze
pro území České republiky. V případě typových opatření příhraničního charakteru na území SRN (S.1.1) se jedná
o návrhy projektů, které budou k jejich realizaci potřebovat součinnost s úřady na německé straně hranice.
Případné vlivy dílčích úseků daných opatření budou na německé straně řešeny v kompetenci příslušných
německých úřadů a s českou stranou koordinovány.
15)Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny, ochranu
lidského zdraví.
Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v kapitole 11 Vyhodnocení koncepce a pokrývají jak oblast ochrany
přírody a krajiny, tak i oblast ochrany veřejného zdraví.
16)Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat,
náležitě odůvodnit a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA.
Všechny požadavky ze závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření k Oznámení koncepce byly přijaty a byly
do Vyhodnocení SEA koncepce zapracovány.
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní
prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. To se týká jak
celkového vyhodnocení koncepce, tak i vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření. Byly identifikovány
potenciálně mírně negativní vlivy, respektive potenciální rizika.

Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená „Strategie rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2027“

nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Současně bylo v rámci samostatného posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 konstatováno, že:

předložená koncepce ani jednotlivé cíle v ní uvedené nebude mít významně negativní vliv na celistvost
a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

Na základě všech informací výše uvedených doporučujeme vydat následující stanovisko:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, dne:
Č.j.:

………. 2017

…………….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce:

Ústecký kraj

Zpracovatel koncepce:

SPF Group, s.r.o.

Zpracovatel vyhodnocení:

RADDIT consulting s.r.o.
zastoupená RNDr. Radimem Misiačkem
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Mgr. Zdeněk Frélich
autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
autorizovaná osoba dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
Mgr. Lenka Trojáčková
Mgr. Martina Blahová

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
příslušnému úřadu předloženo předkladatelem koncepce 12. 7. 2017. Oznámení bylo v souladu
s požadavkem odstavce 2, § 10c) citovaného zákona příslušným úřadem zasláno dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 7. 2017.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán 24. 8. 2017 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením
na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 20 subjektů, z nichž 7 vyjádření bylo bez
připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad
pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo Ministerstvo životního
prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona
s následujícím závěrem:
„Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní prostředí,
a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.“
Závěr zjišťovacího řízení také stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných §§ 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec,
se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
byl tento dokument zveřejněn.
Dne ............ 2017 byl dotčenému úřadu předložen návrh koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje
do roku 2027“ (dále také koncepce), včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví, ve smyslu § 10f) citovaného zákona.

Stručný popis koncepce:
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je komplexní strategií, která slouží především jako
podklad pro nastavení vnějších intervencí jak z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak ze
zdrojů ČR po roce 2020, s ohledem na rozvojové potřeby Ústeckého kraje. Strategie je zpracována pro
celé území kraje a navrhuje intervence, jejichž garanty mohou být různé subjekty, které v kraji působí
nebo mají na jeho území vliv.
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Strategie se skládá z následujících dílčích částí:
Analytická část - Podrobný analytický profil ÚK, která shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje široké
spektrum dat, generelů, strategií, legislativních dokumentů a dalších podkladů potřebných
pro zpracování SRÚK do roku 2027.
Návrhová část, která vychází z informací a závěrů části A. Podrobného analytického profilu ÚK, přičemž
jsou do Návrhové části vloženy pouze hlavní analytické závěry.
Na Hlavní závěry provedených analýz navazuje tzv. Územní syntéza, jejímž účelem bylo - vzhledem
k rozmanitosti území Ústeckého kraje a lišícím se rozvojovým problémům a potřebám - vymezit
typologicky odlišná území Ústeckého kraje a provést jejich základní charakteristiku. Cílem této kapitoly
bylo mj. vyhodnotit, do jaké míry se jednotlivé části Ústeckého kraje liší a zdali jsou tyto odlišnosti
natolik zásadní, že by bylo zapotřebí formulovat návrhovou část této strategie podle územního klíče.
Výsledná typologie obsahuje 5 následujících typologických území:


Jádrová oblast



Pánevní oblast



Rekreační oblasti



Poohří



Šluknovsko

Pro každý z těchto regionů byla zpracována samostatná struktura cílů reagujících na specifické problémy
daného území. V druhé úrovni je návrhová část členěna tematicky – pro každý region je stanoveno
3 – 4 rozvojových cílů tvořících strategický skelet a rozpracovaných dále do konkrétnějších dílčích cílů.
Implementační část pak popisuje naplňování Strategie a organizační zajištění tohoto naplňování.
Popisuje využití Strategie, role zapojených subjektů v rámci implementace Strategie a metodiku
hodnocení naplňování Strategie pomocí 19 klíčových kvantifikovatelných indikátorů, kdy bude jejich
naplňování (a tudíž i naplňování cílů Strategie) hodnoceno ve výročních monitorovacích zprávách.
Členění návrhové části SRÚK na regiony, cíle a dílčí cíle
Region

Cíl

Dílčí cíle
• J.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná
imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do
regionu, eliminovaný obchod s chudobou)
• J.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší
regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)

Jádrová
oblast

J.1:
Zvýšit
sociální
status
obyvatel
a
eliminovat
sociální
nestabilitu

• J.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované
množství zanedbaných částí měst)

J.2:
Zlepšit
kvalitu životního
prostředí

• J.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných

• J.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (eliminovaný počet sociálně
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva,
zvýšená úroveň kupní síly, stabilizovaný podíl populace nezatížený
exekucemi a dluhy, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň
srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená
kompetencemi pro trh práce, eliminovaná mezigenerační reprodukce
vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové orientace
žáků, snížená míra předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo
dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšená hospodářské
konkurenceschopnosti regionu)
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Region

Cíl

Dílčí cíle
topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického
povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou,
využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace emisí
z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
• J.2.2: Revitalizace zanedbaných částí měst (zajištění optimálních
finančních zdrojů na revitalizaci)
• J.2.3: Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových
provozů
• J.2.4: Revitalizované brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů
zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)
• J.2.5: Zajištění požadované jakosti povrchových vod (dostatečná
technická infrastruktura, sanace starých ekologických zátěží)
• J.2.6: Zlepšená kvalita půd (sanace starých ekologických zátěží, rozvolnění
toků v krajině, vyšší rezistenční schopnost krajiny, přísné dodržování
omezování další výstavby v oblastech rozlivu vodních toků, renesance
tradičního hospodářského využívání zemědělské krajiny)
• J.3.1: Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší míra
podnikatelské aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti, snížená
zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a struktura přímých
zahraničních investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka po kreativitě,
vyšší míra výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné
administrativní kapacity pro rozvojové projekty, zlepšující se spolupráce
aktérů v regionu)

J.3:
Zajistit
ekonomický růst
regionu

• J.3.2: Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových odborníků a
lídrů pro změnu, lepší konkurenceschopnost místních vysokých škol,
zlepšená práce s talenty v regionu, zvýšená nabídka pracovních
příležitostí pro vysoce kvalifikované, nižší podíl populace zatížený
exekucemi a dluhy, vyšší příliv kvalifikované pracovní síly, populace
s potenciálem pro trh práce, kompetence odpovídající potřebám trhu
práce, zlepšená image kraje, vyšší regionální identita obyvatel, příznivější
sociální skladba obyvatelstva, eliminace odlivu mozků, dostatečně
odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, obyvatelstvo
vybavené měkkými kompetencemi, dostatečné celoživotní vzdělávání,
vyšší podíl absolventů s vyšší kvalifikací, preference žáků vycházejících ze
základních škol (zvýšený zájem o méně poptávané studijní obory),
zlepšené kariérní poradenství, dostatek kompetencí pro krajský úřad na
regulaci škol, eliminace mezigenerační reprodukce vzdělání, vyšší kvalita
pedagogů oproti jiným regionům, zajištění adekvátní náhrady pedagogů
odcházejících do důchodu, vyšší konkurenceschopnost firem)
• J.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení
společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými
firmami)

J.4: Revitalizovat
fyzicky
deprivované
objekty a areály
a zajistit
jejich
efektivní využití

• J.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých
bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory,
optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých
ekologických zátěží)
• J.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení
majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů,
zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel,
rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický
stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez
přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové
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Region

Cíl

P.1:
sociální
území

Dílčí cíle
společnosti)

Zvýšit
kapitál

Pánevní
oblast

P.2:
Zlepšit
životní prostor

• J.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj
sociálního statusu a kompetencí obyvatel)
 P.1.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná
imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do
regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel převážně bez vazby k území,
eliminovaný obchod s chudobou)
 P.1.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší
regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)
 P.1.3: Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované
množství zanedbaných částí měst)
 P.1.4: Potlačené sociálně patologické jevy (minimalizace sociálně
vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva,
zvýšená úroveň kupní síly, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň
srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená
kompetencemi pro trh práce, zlepšený životní styl obyvatelstva,
eliminovaná mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních
hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, eliminace předčasných
odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými
kompetencemi, zvýšení prestiže profesí, vyšší míra hospodářské
konkurenceschopnosti regionu)
 P.2.1: Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění
domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší
(vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných
topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického
povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou,
využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace
prašnosti z dolů a emise z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
 P.2.2: Minimalizace negativních vlivů průmyslové výroby na okolí
(hluková zátěž, světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových
havárií
 P.2.3: Minimalizace znečišťování vodních toků a zajištění dostatečných
zásob vody (sanace starých ekologických zátěží)
 P.2.4: Revitalizace zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních
vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)
 P.2.5: Revitalizace brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů,
nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)
6

P.3:
Zvýšit
hospodářskou
konkurenceschop
nost

P.2.6: Postup při obnově krajiny dle schválené koncepce (vč. resocializace)
(nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)
 P.3.1: Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné
administrativní kapacity pro rozvojové projekty, vyšší úroveň spolupráce
subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj, vyšší poptávka po
kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky na činnosti s vyšší přidanou
hodnotou, vyšší vliv odvětví s vyšší přidanou hodnotou pro

6 Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
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Region

Rekreační
oblasti

Cíl

Dílčí cíle
zaměstnanost, emancipace ekonomických elit)
 P.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů
(zvýšený počet investic orientovaných na činnosti vyžadující specializaci,
zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený systém podpory rozvoje
podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená kvalita lidských zdrojů, dostatečné
odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, přizpůsobení
oborového zaměření škol v návaznosti na místní ekonomiku, zvýšení
zájmu o studium oborů stěžejních pro místní ekonomiku (technické
obory), dostatečná vybavenost obyvatelstva měkkými kompetencemi,
zvýšená kvalita škol a absolventů, rostoucí sociální status obyvatel,
rostoucí imigrace kvalifikované pracovní síly, setrvání mladšího a
vzdělanějšího obyvatelstva, zlepšená image kraje, vyšší míra regionální
identity obyvatelstva, vyšší kompetence a kvalifikace obyvatelstva)
 P.3.3: Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou
(vyvážená oborová struktura ekonomických subjektů, dokončená
transformace hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků
a regionálního inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity
v dopravní infrastruktuře, zavedené ekonomické kompenzace externalit
těžebního a energetického průmyslu, vyšší míra profitu regionu z místní
produkce, udržení kapitálu v území (dividendy), vyřešené majetkoprávní
poměry v hospodářství, revitalizovaná a resocializovaná krajina,
revitalizované brownfields)

P.4:
Dokončit
obnovu krajiny a
revitalizovat
fyzicky
deprivované
objekty a areály
a zajistit
jejich
efektivní využití

 P.4.1: Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení
společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými
firmami)
 P.4.2: Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých
bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory,
optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých
ekologických zátěží)
 P.4.3: Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení
majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů,
zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel,
rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický
stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez
přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové
společnosti)
 P.4.4: Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj
sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

R.1: Eliminovat
dopady periferní
geografické
polohy a zvýšit
sociální
a ekonomickou
životaschopnost
území

 R.1.1: Zlepšená dopravní dostupnost území (zachovaný stávající rozsah
dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou, zrekonstruovaná
dopravní síť s odstraněnými závadami)
 R.1.2: Stabilizovaná vybavenost území (odstraněné nejvýraznější deficity
ve vybavenosti sídel technickou infrastrukturou, odstraněné nejvýraznější
deficity a stabilizace občanské vybavenosti, rozšířená a koordinovaná
nabídka společenského vyžití)
 R.1.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický rozvoj (systém podpory
rozvoje podnikání v periferních územích, rovnoměrnější časová
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Vyhodnocení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Region

Cíl

Dílčí cíle
a prostorová distribuce cestovního ruchu, vyšší kvalita služeb v cestovním
ruchu, intenzifikace a přesnější zacílení marketingových aktivit cestovního
ruchu, zvýšená prostupnost hranice pro pěší turisty)

R.2: Zlepšit stav
životního
prostředí

 R.2.1: Zlepšení fyzického stavu sídel a odstranění ekologických zátěží
(revitalizace ploch brownfields, revitalizace upadajících ploch v sídlech,
odstranění následků někdejších problematických výrobních činností)
 R.2.2: Zlepšení stavu a ekologické stability krajiny (obnova lesů, přiblížení
původní, přirozené/přírodě blízké druhové skladbě, eliminace
nevhodných forem hospodaření v krajině, regulace zástavby ve volné
krajině)
 R.2.3: Snížení/nezvýšení emisí do ovzduší (pokles emisí z lokálního
vytápění, modernizace vytápění domů, vyšší povědomí obyvatel
o správném způsobu vytápění, modernizace spotřebičů na pevná paliva,
snížení dopadů emisní zátěže z pánevní oblasti, částečně i ze Saska,
eliminace dopadů emisí z velkých stacionárních zdrojů znečištění
z průmyslu, energetiky a těžby, snížení emisí z automobilové dopravy,
úpravy silnic uvnitř sídel, realizace silničních obchvatů, snížení objemu
automobilové dopravy v sídlech, rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy,
modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury)
 R.2.4: Snížení extrémní zátěže části území cestovním ruchem
(rovnoměrnější prostorová distribuce cestovního ruchu, menší tlak na
rozšiřování turistické infrastruktury v nejatraktivnějších lokalitách,
zlepšená organizace a provázanost turistické veřejné dopravy, rozvoj
nových atraktivit pro návštěvníky zejména v turisticky méně
exponovaných lokalitách)

R.3:
Zvýšit
sounáležitost
obyvatel
s územím a sladit
zájmy
jednotlivých
aktérů v území

 R.3.1: Zintenzivnění komunitních, společenských a zájmových aktivit
v obcích a mikroregionech (pořádání společenských, osvětových
a komunitních akcí)
 R.3.2: Intenzivní společenská diskuse nad rozvojem jednotlivých obcí
a jejich částí (důsledné projednání rozvojových záměrů obcí a dalších
subjektů s veřejností, zpracování a projednání rozvojových dokumentů
obcí a mikroregionů)

O.1:
Zajistit
optimální
vybavenost,
zlepšenou
dostupnost
a rovnoměrnější
rozvoj regionu

 O.1.1: Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně moderní
a kompletní páteřní dopravní sítě (dobudovaná páteřní silniční
infrastruktura, modernizovaná železniční síť, rozvinutá infrastruktura
cyklodopravy, zlepšený stav místních komunikací)
 O.1.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou (nižší podíl
domů bez napojení na veřejný vodovod a kanalizaci, environmentálně
šetrnější vytápění domácností, optimální pokrytí území komunikačními i
datovými sítěmi)

O.2: Rozvinout
potenciál
ekonomiky

 O.2.1: Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější sociální
skladba obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a VOŠ v návaznosti na
místní ekonomiku)
 O.2.2: Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty regionální
ekonomiky
 O 2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu
 O 2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního trhu

Poohří

17-R-06
Listopad 2017

160

Vyhodnocení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Region

Šluknovsko

Cíl

Dílčí cíle
v periferních částech regionu

O.3:
Zkvalitnit
životní prostředí
v regionu

 O.3.1: Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce škodlivin
v území, nižší produkce škodlivin v pánevní oblasti, environmentálně
šetrné vytápění domácností, minimalizace emisí velkých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, minimalizace emisí v silniční dopravě)
 O.3.2: Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod (Minimální
znečišťování vodních recipientů splaškovými vodami, nízká míra
znečišťování vodních útvarů hnojivy, vysoká samočisticí schopnost toků)
 O.3.3: Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální protipovodňová
ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita krajiny, přírodě blízká
krajinotvorná opatření)
 O.3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných hodnot (vyšší
odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a větrné erozi, vysoká ekologická
stabilita krajiny, šetrné využívání ploch volné krajiny, přírodě blízká
krajinotvorná opatření, rozvoj pastevectví, preference výstavby na
brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou na „zelené louce“)
 O.3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové činnosti,
připravenost na krizové situace a environmentální rizika (malé množství
brownfieldů, sanace lokalit starých ekologických zátěží, minimalizace rizik
průmyslových havárií a jejich důsledků na okolí)

S.1:
Optimalizovat
vybavenost
a
dopravní
dostupnost
regionu

 S.1.1: Zlepšená dopravní poloha regionu (Lepší dopravní spojení
s nadřazenými obslužnými centry – Děčín, Ústí nad Labem, Liberec)
 S.1.2: Lepší dostupnost veřejných služeb (Využití přeshraničního
potenciálu pro efektivní zajištění dostupnosti veřejných služeb)
 S.1.3: Vysoká úroveň vybavenosti území technickou infrastrukturou
a ekologická šetrnost sídel (Optimální, kapacitní a spolehlivé zásobování
Šluknovska elektrickou energií , vyšší podíl domácností napojených na
veřejný vodovod a kanalizaci, Vyšší podíl domácností napojených na
veřejný vodovod a kanalizaci)

S.2:
Zvýšit
sociální vitalitu a
stabilitu území

 S.2.1: Emancipace ekonomických i profesních elit jako faktor rozvoje
území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu,
identifikace obyvatelstva s územím)
 S.2.2: Příznivější sociální skladba obyvatel a migrační stabilizace obyvatel
(nižší podíl obyvatel s nízkým sociálním statusem, nižší podíl sociálně
vyloučených obyvatel, vyšší mzdová úroveň, dlouhodobě zlepšená
situace na trhu práce, stabilizace sociálně vyloučeného obyvatelstva,
setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu)

S.3:
Rozvinout
ekonomický
potenciál

 S.3.1: Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (zlepšení sociální
skladby obyvatelstva, zvýšení kupní síly obyvatel, zkvalitnění vzdělávání v
regionu)
 S.3.2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (zlepšení dopravní polohy
regionu, udržení kvalifikované pracovní síly v regionu)
 S.3.3: Využití potenciálu cestovního ruchu (zvýšení významu CR v místní
ekonomice)

V jednotlivých regionálně cílených prioritách Strategie je možné identifikovat 4 hlavní strategická
témata:
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Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či lokalit
B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální ekonomiky
C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
Na základě souhrnné analýzy SWOT, formulovaných dílčích regionálních strategií a skutečností
zmíněných ve výše uvedené tabulce je pak možné identifikovat klíčové celokrajské priority. Ty buď mají
plošný, tedy celokrajský charakter, nebo se zaměřují na rozvoj vybraných center či os, jejichž rozvoj bude
mít zprostředkovaný dopad i na další území Ústeckého kraje. Mezi tyto priority v jednotlivých
strategických tématech patří:
A. Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení skupin obyvatel či lokalit
a. Cíl ÚK 1: Řešit problematiku sociálního vyloučení
b. Cíl ÚK 2: Sociálně stabilizovat území
B. Nastartování či restartování hospodářského rozvoje a modernizace regionální ekonomiky
a. Cíl ÚK 3: Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání
kraje
C. Revitalizace fyzického prostředí a zlepšení stavu životního prostředí
a. Cíl ÚK 4: Zvýšit kvalitu životního prostředí v sídlech i krajině
D. Zlepšení a modernizace infrastruktury, zvláště pak dopravního napojení
a. Cíl ÚK 5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení
b. Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova
V tabulce níže jsou představeny jednotlivé celokrajské cíle.
Členění cílů a dílčích cílů souhrnných priorit ÚSK
Priorita
A. Sociální stabilizace
území a eliminace
sociálního vyloučení
skupin obyvatel či
lokalit

B. Nastartování či
restartování
hospodářského
rozvoje a
modernizace
regionální
ekonomiky

Cíl

Dílčí cíle

ÚK 1: Řešit
problematiku
sociálního vyloučení

 ÚK.1.1: Redukce sociálního vyloučení a souvisejících
problémů

ÚK 2: Sociálně
stabilizovat území

 ÚK.2.1: Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje
území
 ÚK.2.2: Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel
 ÚK.2.3: Vytvoření podmínek pro „spokojené stárnutí“)

ÚK.3: Proměnit
strukturu
hospodářství, zrychlit
hospodářský růst a
zastavit zaostávání
kraje

 ÚK.3.1: Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na
konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou hodnotu
 ÚK.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje krajské
ekonomiky
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Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Priorita

Cíl



C. Revitalizace
fyzického prostředí a
zlepšení stavu
životního prostředí

ÚK.4: Zvýšit kvalitu
životního prostředí
v sídlech i krajině






D. Zlepšení a
modernizace
infrastruktury, zvláště
pak dopravního
napojení

Dílčí cíle
ÚK.4.1: Zlepšení kvality ovzduší
ÚK.4.2: Zvýšení jakosti povrchových a podpovrchových vod,
zlepšení hospodaření s vodou v krajině a minimalizace
ohrožení sídel záplavami
ÚK.4.3: Ochrana půd, zvyšování ekologické stability krajiny
a zlepšení stavu lesních porostů
ÚK.4.4: Revitalizace brownfields, sanace starých
ekologických zátěží a minimalizace rizik průmyslových
havárií
ÚK.4.5: Revitalizace zanedbaných částí měst

ÚK.5: Zlepšit a
modernizovat
infrastrukturu, zvláště
pak dopravní
napojení

 ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní
dopravní konektivity
 ÚK.5.2:
Zlepšená
vybavenost
území
technickou
infrastrukturou

ÚK.6: Zvýšit
životaschopnost
venkova

 ÚK.6.1: Zlepšená dopravní dostupnost venkovských
a periferních území
 ÚK.6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních
území
 ÚK.6.3:
Zlepšené
předpoklady
pro
ekonomický
a společenský rozvoj venkovských a periferních území

Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno
v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení.
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 veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivu, spolupůsobení a časový horizont působení.

Závěry vyhodnocení:
„Na základě návrhu koncepce, oznámení koncepce, závěru zjišťovacího řízení, vyhodnocení koncepce
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a veřejného
projednání

vydává

…………………… jako příslušný úřad podle § 21 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

17-R-06
Listopad 2017

163

Vyhodnocení koncepce
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
souhlasné stanovisko

k návrhu koncepce

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Souhlasné stanovisko k návrhu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027se vydává současně
s těmito požadavky a doporučeními:


Na základě vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody doporučujeme do koncepce explicitně
doplnit, že „všechny cíle koncepce budou respektovat podmínky ochrany lokalit soustavy Natura
2000 vč. doporučení obsažených v souborech doporučených opatření, a podmínky ochrany
zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) vč. plánů péče pro tato území. V maximální možné
míře pak budou respektovány rovněž další složky prostředí chráněné zákonem.“



Při řešení protipovodňové ochrany upřednostňovat zejména mimo sídla přírodě blízká opatření
na vodních tocích i v krajině,



Doporučujeme úpravu znění typového opatření u SC O.3.3 z „Budování komplexní povodňové
ochrany sídel s umožněním rozlivů pro zachování zadržovací schopnosti krajiny“ na „Budování
komplexní povodňové ochrany sídel a umožnění rozlivů povodňových vln ve volné krajině mimo
sídla“.



Při rozvoji rekreačního potenciálu podél řek Labe a Ohře současně zajistit ochranu přírodních
hodnot v území,



Při podpoře rozvoje vodní dopravy je nutno zajistit ochranu EVL Porta Bohemica a další přírodní
hodnoty v území,



Všechny rozvojové záměry lokalizované do ZCHÚ řešit důkladně ve spolupráci s orgány ochrany
přírody,



Ke stávajícím a novým záměrům liniových dopravních staveb doplňovat vhodné plochy
(především) liniové doprovodné zeleně,



Při rozvoji bydlení řešit také snižování energetické náročnosti budov a podporovat adaptace
budov na změny klimatu (zvyšování teplot),



Při revitalizaci/rekultivaci krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin upřednostňovat přírodě
bližší způsoby,



Při revitalizaci/rekultivaci krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin provádět před realizací
samotného záměru biologický průzkum dané lokality tam, kde to bude přínosné, tak, aby se
zamezilo případné likvidaci vzácných druhů rostlin a živočichů, či jejich podmínky,



U případné těžby lithia jej přednostně zpracovávat a využívat na území ČR a Ústeckého kraje, při
přípravě záměru minimalizovat ovlivnění vodního režimu daného území a zamezení vypouštění
či únikům znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, zajistit ochranu přírodních
hodnot v území a s odpady z těžby nakládat tak, aby nebylo znemožněno budoucí možné využití
doprovodných nerostů.



Zprovoznění nových hraničních přechodů pro pěší v oblasti Českého Švýcarska řešit
ve spolupráci s NP České Švýcarsko v místech, kde je to z hlediska ochrany přírodních hodnot
možné,
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Nové úseky cyklostezek/tras směřovat mimo nejcennější části ZCHÚ – tj. především I. a II. zóny
CHKO a NP, mimo NPR a PR, přednostně využívat stávajících komunikací,



K cílům J.2.1 a P.2.1 doplnit typová opatření na podporu vozidel na alternativní pohon/podporu
rozvoje elektromobility (včetně dobíjecích stanic pro auta).



U dílčího cíle J.2.1 doplnit typové opatření Zatraktivnění veřejné dopravy a zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy o znění „např. prostřednictvím cyklistické dopravy, včetně
elektrokol“



Při lokalizaci nových úseků dopravních staveb v územních plánech minimalizovat zábory půdního
fondu ve vyšších třídách ochrany, řešit fragmentaci krajiny, zásahy do přírodně hodnotných
území a omezovat působení hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší,



Při navazující lokalizaci nového vedení VVN řešit v rámci územní studie nebo procesu EIA
variantně a vybrat trasu s nejnižšími celkovými dopady na krajinný ráz a přírodní hodnoty
v území,



Při řešení případné lokální spalovny komunálního odpadu respektovat hierarchii nakládání
s odpady, tj. nejprve usilovat o předcházení vzniku odpadů, zajistit jejich opětovné použití, dále
recyklace odpadů a teprve po vyčerpání těchto možností jejich energetické využití. Nutný rovněž
proces EIA,



V případě dílčího cíle J.2.1 doporučujeme u typového opatření doplnit formulaci „Podpora
rozvoje vodní dopravy (vč. individuální) zohledňující zájmy ochrany přírody“. Případný záměr je
řešitelný až v rámci procesu EIA i s ohledem na § 45i zákona o ochraně přírody,



U dílčích cílů P.3.3, R.2.3, O.1.1 a S.1.1 je při případné realizaci konkrétních nových dopravních
záměrů nezbytné odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a provést posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny,



Při lokalizaci nových cyklostezek zasahujících do území soustavy Natura 2000 spolupracovat
s orgány ochrany přírody a vhodným vedení tras minimalizovat střety a negativní ovlivnění
předmětů ochrany,



U UK.3.1 při navazující přípravě záměru těžby/využití lithia zajistit ochranu předmětů ochrany v
EVL Východní Krušnohoří,EVL Rašeliniště u jezera – Cínovecké rašeliniště a dále v ptačí oblast
Východní Krušné hory,



Při plánování obchvatů obcí minimalizovat střety s územími soustavy Natura 2000 a volit
variantu s nejmenšími vlivy na předměty ochrany.

Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis ověřeného zástupce příslušného úřadu:
……………………………………………….
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