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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ  

 
podle ustanovení § 10d odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)  

a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád). 

 
Identifikační údaje: 
 

Název:   Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 
 

Umístění:  Liberecký kraj, Město Turnov  
 

Předkladatel:  Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,  

511 01 Turnov, IČO: 00276227 

 
Charakter koncepce: 

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 (dále také jen koncepce) je střednědobým 

koncepčním dokumentem, který vytyčuje hlavní směry rozvoje Turnova na výhledové období 

osmi let. Koncepce je základním plánovacím dokumentem řešeného území a hlavním nástrojem 

řízení rozvoje města. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 je schvalován 

zastupitelstvem města Turnov. 

Koncepce je primárně zaměřena na území města Turnov, a to všech jeho místních částí. Část 

záměrů je však regionálního charakteru s dosahem vlivu v rámci správního území obce  

s rozšířenou působností. Jedná se o záměry týkající se rekonstrukce/obnovy/vybudování zařízení 

občanského vybavení. 

Dotčené území zahrnuje obce: Holenice, Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, 

Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Radostná pod 

Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Troskovice, Turnov, Všeň, Vyskeř  

a Žernov v okres Semily; Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, 

Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek v okres Liberec  

a Jenišovice a Malou Skálu v okrese Jablonec nad Nisou. 

Analytická část koncepce mapuje stávající stav a identifikuje slabé a silné stránky, příležitosti  

a hrozby s ohledem na vývojové trendy. Analýza vychází z dostupných dat ze socioekonomické 

oblasti a z hodnocení názorů a námětů participujících stran, a je ukončena SWOT analýzou  

v členění na ekonomickou a sociální oblast, občanskou vybavenost a udržitelný rozvoj. 

Návrhová část obsahuje cíle, prioritní oblasti a opatření k naplnění vize města v souladu s principy 

udržitelného rozvoje.  

mailto:marek.neveceral@kraj-lbc.cz


KULK 65907/2022 

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 – závěr zjišťovacího řízení 

 

strana 2 

Implementační část koncepce popisuje způsob implementace opatření navržených k naplnění cílů 

a postup pro hodnocení pokroku v plnění stanovených cílů. Tato část zahrnuje akční plán pro 

nejbližší období – plánované projekty do roku 2023 a dále zásobník aktivit na celé plánované 

období do roku 2029. 

 
 

Zpracovatel oznámení: Ing. Marie Skybová, Ph.D., 
Držitelka autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí 

dle rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 38388/ENV/08, 

prodlouženo rozhodnutím č.j. MZP/2017/710/1505. 

 
Průběh zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán k posuzování 

předmětné koncepce dle § 22 zákona (dále také jen „orgán SEA“), obdržel dne 2. 9. 2022 

dokument oznámení koncepce. 

 

Informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, byla zveřejněna na 

úřední desce Libereckého kraje dne 12. 9. 2022 (lhůta pro vyjádření do 3. 10. 2022). Informace 

byla rovněž zveřejněna v Informačním systému CENIA – SEA, kód koncepce LBK014K 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK014K), a zaslána dotčeným územním 

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

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

 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených, s přihlédnutím ke kritériím 

uvedeným v příloze č. 8 zákona, provedl krajský úřad zjišťovací řízení ve smyslu § 10d zákona  

s následujícím závěrem: 

 

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 je koncepcí, která naplňuje ustanovení § 10a 

odst. 1 písm. b) zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení lze konstatovat, že koncepce 

nenavrhuje nové záměry, u kterých by bylo důvodné předpokládat významné negativní dopady 

na životní prostředí a veřejné zdraví, případně takové záměry, jejichž další posuzování na 

strategické úrovni by v této fázi projekční přípravy přinášelo významné benefity z hlediska 

ochrany životního prostředí a tím naplňovalo účel zákona.  

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 proto z uvedených důvodů nepodléhá 

posuzování podle §§ 10e až 10g zákona. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření od 

níže uvedených subjektů. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla 

využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených 

vyjádření budou předány předkladateli koncepce k zohlednění při zpracování návrhu koncepce  

a vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec (č.j. ČIŽP/51/2022/3973, ze dne 26. 9. 2022) 

ve svém vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními zákony, které jsou v kompetenci 
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České inspekce životního prostředí, nemá k předloženému oznámení koncepce zásadní 

připomínky. 

 

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí (č.j. OZP/22/2419/KOR, ze dne 21. 9. 2022) 

nemá k posuzované koncepci připomínky. 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ), nepožaduje z hlediska 

jemu svěřených zákonných zájmů posuzování vlivů koncepce v celém rozsahu dle zákona. 

Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ), jako 

pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) a „Územně 

analytických podkladů Libereckého kraje“ (dále jen ÚAP LK) podle § 7 odst. 1 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, nemá k oznámení 

koncepce zásadních připomínek. 

OÚPSŘ však ke koncepci „Strategický plán rozvoje města Turnov 2021–2029“ upozorňuje, že 

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

lety (k 31. prosinci 2015) zrušena. Text koncepce však opakovaně chybně zmiňuje silnice I/10  

a I/35 jako rychlostní (např. str. 24 a str. 40). Označení rychlostní komunikace (R10 a R35) se 

používá taktéž v oznámení koncepce (např. str. 36). Správně se jedná o silnice I. třídy I/10 či I/35.  

OÚPSŘ dále upozorňuje na nepřesný komentář k územnímu plánování na str. 21 strategického 

plánu: „Důležitým nástrojem ovlivňování územního rozvoje je územního plánování.“ Územní 

plánování svými nástroji (např. zásadami územního rozvoje, územními plány a územními 

studiemi) řeší využití a uspořádání území. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, tedy vyvážený vztah mezi 

hospodářským rozvojem, soudržnosti společenství obyvatel a životním prostředím.   

V seznamu použité literatury na str. 51 strategického plánu je uvedeno, že pro její vytvoření byly 

použity ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 z února 2021. OÚPSŘ upozorňuje, že Úplné znění 

ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 nabylo účinnosti až dne 27. dubna 2021.  

OÚPSŘ upozorňuje také na uvedenou nepřesnost k zásadám územního rozvoje na str. 25 

strategického plánu, kde je uvedeno: „Ve schválené Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje je vymezen …“. ZÚR LK ani jejich aktualizace se neschvalují, ale vydávají. 

 

Krajský úřad, odbor zdravotnictví při prostudování dokumentu „Strategický plán rozvoje 

města Turnov 2021-2029“ shledal na straně 13 chybné pojmenování „Zdravotní záchranná služba 

Libereckého kraje“. Odbor zdravotnictví žádá uvést správný název „Zdravotnická záchranná 

služba Libereckého kraje“.  

 

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje a evropských dotací pouze upozorňuje na věcnou 

chybu v dokumentu oznámení, kdy na straně 24 je pod nadpisem B.IX.1. Strategie rozvoje 

Libereckého kraje 2021-2027 uvedena Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2006-

2020, místo aktuální SRLK 2021-2027.  

Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2021 - 2027 byla schválena Zastupitelstvem 

Libereckého kraje usnesením č. č. 211/20/ZK dne 23. června 2020. Cílem Strategie rozvoje 

Libereckého kraje je definovat základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje  

a formulovat opatření a aktivity pro jejich dosažení. 
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Po konci zákonné lhůty k vyjádření bylo doručeno stanovisko Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje (č.j. KHSLB 21304/2022, ze dne 27. 9. 2022, doručen příslušnému úřadu dne 

10. 10. 2022), přičemž dle § 10c odst. 3 zákona se k vyjádřením zaslaným po lhůtě nepřihlíží. 

Krajská hygienická stanice (KHS) ve vyjádření požadovala doplnění screeningu možných 

zdravotních dopadů koncepce. Vzhledem k charakteru navrhovaných záměrů a skutečnosti, že 

významná část navrhovaných záměrů s potenciálně významnějšími dopady na životní prostředí  

a zdraví obyvatel, již byla posuzována podle zákona, se příslušný úřad s požadavkem KHS 

neztotožnil. Příslušný úřad při tom vzal v potaz také skutečnost, že KHS svůj požadavek 

nepodložila žádnými konkrétními důvody, ani neupozornila na konkrétní rizika vyplývající 

z realizace koncepce. 

Všechna obdržená stanoviska byla zohledněna v závěru zjišťovacího řízení  

a budou předána předkladateli koncepce. 

 

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil zejména 

následujícími kritérii uvedenými v příloze č. 8 zákona: 

 

1) míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti 

Koncepce bude schvalována zastupitelstvem Města Turnov. Po svém schválení se stane závazným 

dokumentem pro rozhodování samosprávy města v oblasti rozvojových aktivit.  

Koncepce navrhuje realizaci záměrů a změny stávajících záměrů zařaditelných dle přílohy č. 1 

zákona (např. výstavba parkovacích ploch; zatraktivnění údolí řeky Jizery, které zahrnuje 

sportovně rekreační plochy; rozvoj Nemocnice Turnov; Sportovně rekreační areál Maškova 

zahrada; Turnov - krytý plavecký bazén a wellnes; Rekonstrukce čistírny odpadních vod Turnov), 

je tedy stanoven rámec pro povolování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona ve smyslu  

§ 10a odst. 1 písm. a) zákona.  

Konkrétní záměry jejichž prostřednictvím hodlá město Turnov směřovat k dosažení cílů  

a naplnění strategické vize, jsou předmětem Akčního plánu a zásobníku projektů. 

2) míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

Dle dokumentu oznámení má posuzovaná koncepce vztah k řadě strategických dokumentů na 

národní, regionální i místní úrovni. Jedná se o strategické dokumenty v oblasti udržitelného 

rozvoje území, ochrany životního prostředí, adaptace na změnu klimatu, odpadového 

hospodářství a dalších. 

Nepředpokládá se však negativní charakter ovlivnění, kdy by posuzovaná koncepce byla ve 

významném rozporu s jinými strategickými dokumenty. 

3) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného 

zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

Předmětná koncepce navrhuje podobu územního rozvoje čtvrtého nejlidnatějšího města 

Libereckého kraje, které je obcí s rozšířenou působností a přirozeným mikroregionálním centrem 

oblasti. Součástí koncepce je rozvoj dopravní infrastruktury a organizace dopravy ve městě, 

rekonstrukce a výstavby veřejných ploch (sídliště, náměstí) s parkovacími kapacitami a veřejnou 

zelení, rozvoj místní nemocnice a rekreačních center a ploch i turistických tras. Jedná se tedy  

o koncepci s dlouhodobým významným vlivem na životní prostředí ve městě, i na adaptabilitu 

zastavěného území vůči dopadům změny klimatu.  

Koncepce má přímý vliv na naplňování cílů v oblasti snižování zdravotní zátěže obyvatel hlukem,  

vzdušnými imisemi či horkem, i na psychosociální podmínky ve městě.  
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Koncepce proto má vliv na všechny relevantní ukazatele kvality životního prostředí, a tedy i na 

dodržování zákonných limitů přípustného znečištění.  

Tato problematika není primárním předmětem posuzované koncepce, návrhová část se jí však 

dotýká především prostřednictvím navrhované rekonstrukce městské čistírny odpadních vod. 

 

 

 

4) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu 

V případě opatření stavebního charakteru, při jejichž realizaci bude docházet k záboru 

nezastavěných ploch, včetně přírodních biotopů, lze očekávat negativní vlivy s vysokou 

pravděpodobností vzniku, a to včetně vlivů v podstatě trvalých a nevratných. 

Stavba nových komunikací a vytvoření dosud neexistujících propojení stávajících komunikací 

může generovat vlivy trvalé s možným periodickým průběhem (vlivy spojené se záborem pro 

výstavbu jsou zohledněny výše). 

Koncentrace parkovacích kapacit pak může v závislosti na umístění a potenciálních příjemcích 

dopadů vyvolat místní trvalé negativní vlivy zejména v oblasti hluku a kvality ovzduší a záboru 

nezastavěné půdy. 

5) kumulativní a synergická povaha vlivu 

Kumulativně mohou působit např. vlivy navrhovaných úseků nových cyklostezek podél vodních 

toků (cyklotrasa Greenway Jizera), a to jednak ve vzájemné kumulaci dopadů výstavby 

jednotlivých úseků, které však budou v praxi povolovány spíše nezávisle na sobě, jednak 

v kombinaci s ostatními negativními vlivy již na vodní toky působícími, případně s vlivy jiných 

plánovaných záměrů.  

Obdobně může docházet ke kumulaci vlivů v případě přesunů dopravy v zastavěném území, 

výstavby nových komunikací a soustředění parkovacích kapacit. 

Kumulace vlivů plynoucích z realizace koncepce může vznikat i v interakci s vlivy generovanými 

změnou klimatu (např. vlivy ze zástavby zelených ploch v městském prostředí v kumulaci 

s rostoucími teplotami vzduchu a efekty městského klimatického ostrova). 

Součástí koncepce jsou však také opatření jako revitalizace koryta Stebénky, revitalizace parku  

u letního kina, zahrnující též jezírko a retenční nádrž, či obnova městských lesů, které budou 

naopak snižovat kumulativní vlivy změny klimatu s nevhodnými historickými zásahy člověka do 

krajiny a ekosystémů. 

6) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce 
 

Krajský úřad i Agentura ochrany přírody a krajiny, jako příslušné orgány ochrany přírody, 

vyhodnotily koncepci jako takovou, která nemůže samostatně nebo ve spojení s jinými významně 

ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad a Městský úřad Turnov, neměly k předloženému 

oznámení koncepce z hlediska zájmů chráněných zvláštními zákony v oblasti životního prostředí, 

ani k vlastní koncepci, námitky. Krajská hygienická stanice pak neuvedla konkrétní výhrady 

k navrhovaným záměrům či aktivitám, ani rizika vyplývající z realizace koncepce. 

Část záměrů Akčního plánu i zásobníku projektů již byla podrobena zjišťovacímu řízení dle  

§ 7 zákona 100/2001 Sb. se závěrem, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. K části 

záměrů již bylo vydáno územní povolení, stavební povolení, nebo společné povolení. Všechny 

konkrétní záměry Akčního plánu a zásobníku projektů byly uvedeny v kap. B.VII dokumentu 

oznámení, dotčené orgány ochrany životního prostředí a veřejného zdraví tedy měly možnost 

zvážit jejich potenciální negativní dopady. 
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Dokument oznámení v závěru uvádí, že hodnocená koncepce má potenciál ovlivnit pozitivním 

způsobem kvalitu životního prostředí, veřejného zdraví a sociálně-ekonomických charakteristik  

v řešeném území. Nevýznamné nepříznivé vlivy koncepce, které byly v dokumentu oznámení 

identifikovány a/nebo jsou předpokládány, se týkají většinou drobných záborů zemědělského 

půdního fondu a/nebo lesních porostů. Jako potenciálně podezřelé vzhledem k vlivu na faunu, 

flóru a ekosystémy, jsou hodnoceny všechny záměry lokalizované v CHKO Český ráj, žádný  

z nich však nezakládá předpoklad významnějších nepříznivých vlivů. Možné budoucí zásahy do 

skladebných částí územního systému ekologické stability se týkají projektů, které jsou uloženy  

v zásobníku a dosud nejsou nijak konkretizovány. V nich se jedná pouze o předpoklad možných 

nepříznivých vlivů.  

 

Posuzování vlivů záměrů a aktivit na životní prostředí a veřejné zdraví se v českém právním 

prostředí řídí principem předběžné opatrnosti, zakotveným v právním prostředí ČR ustanovením 

§ 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento princip je 

převzat do praxe posuzování vlivů podle zákona metodickým doporučením Ministerstva 

životního prostředí ČR pro příslušné úřady v procesu SEA, datovaným k 5. říjnu 2016. Podle něj 

je nezbytné činnosti, u kterých může vzniknout významný negativní vliv na životní prostředí, 

který nelze s jistotou vyloučit, považovat za činnosti s potenciálně významným negativním 

vlivem. 
 

Příslušný úřad toto kritérium zohlednil ve své správní úvaze a prověřil jeho relevantnost ve vztahu 

k reálným efektům plynoucím z dalšího posuzování koncepce. Toto kritérium zjišťovacího řízení 

je podrobněji komentováno v bodě 9 tohoto odůvodnění. 

7) závažnost a rozsah vlivu 

Dotčeným územím je primárně území města Turnov a jeho bezprostředního okolí, sekundárně 

mohou být dle dokumentu oznámení dotčeny obce ležící v územní působnosti Městského úřadu 

Turnov, který je obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k charakteru koncepce lze dopady 

koncepce na životní prostředí očekávat především pouze na cílovém území, případné ovlivnění 

okolních obcí nebude významné. S ohledem na vymezený rozsah potenciálně významně 

dotčeného území lze konstatovat, že se jedná o koncepci zařaditelnou dle § 10a odst. 1 písm. b) 

zákona, tj. o koncepci stanovující využití území místního významu. Koncepce tedy nepodléhá 

posuzování vlivů na životní prostředí v celém rozsahu již z dikce samotného zákona. 

8) důležitost a zranitelnost oblasti, problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 

jsou závažné pro koncepci 

Zranitelnost oblasti z hlediska veřejného zdraví vyplývá především ze stávajícího zatížení města 

dopravou, která zde představuje jeden z hlavních domácích zdrojů negativních vlivů na lidské 

zdraví.  
 

Zranitelnost přírodních složek životního prostředí je dána stávající vysokou mírou odpřírodnění 

potenciálně dotčených významných krajinných prvků a prvků ÚSES, kdy jejich ekologické 

funkce jsou v některých případech redukovány na absolutní minimum. Další negativní dotčení 

zbývajících funkčních částí dotčených prvků ekologické stability krajiny (např. dosud 

neopevněných úseků vodních toků, funkčních biokoridorů atp.) může vést k oslabení dosud 

fungujících společenstev a ekologické degradaci dotčeného VKP nebo prvku ÚSES. 

Důležitost území z hlediska ekologických funkcí krajiny je dána přírodními hodnotami krajiny 

zasahující do okrajových částí přímo dotčeného území, i přírodních prvků protínajících vlastní 

území města Turnov (vodní toky).  

Dotčené území se v jižních a severovýchodních částech překrývá s územím Chráněné krajinné 

oblasti Český ráj, s biotopy vybraných zvláště chráněných druhů živočichů (velcí savci)  

a s územím dvou evropsky významných lokalit. 
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Řeka Jizera i říčka Libuňka mají v dotčeném území poměrně přírodní charakter, který bude 

podpořen jejich revitalizací, odstraňující nevhodné regulační zásahy provedené v minulosti. 

Rozvojové aktivity směřované do blízkosti těchto toků je proto nutné koncipovat šetrně 

k hydromorfologickým nárokům vodních toků i k údolní nivě a suchozemským biotopům funkčně 

na vodní toky navazujícím. Z tohoto pohledu je třeba zaměřit se především na projekty 

cyklostezek, které mají vysoký potenciál nevhodně zablokovat prostor pro přirozený vývoj koryt 

a břehových porostů, jsou-li umístěny příliš blízko vodním tokům. Zároveň není žádoucí snižovat 

podíl přírodního povrchu v nivách, kde dochází k intenzivní cirkulaci vody v různých formách 

mezi atmosférou, půdním prostředím a živými organismy. Cyklostezky v nivách je proto, ještě 

více než jinde ve volné krajině, nutné budovat z propustných materiálů, které neomezují výměnu 

vody a plynů mezi atmosférou a půdou. V tomto ohledu je však koncepce posuzována v době, 

kdy projekty cyklostezek jsou již z významné části v podstatě realizovány (cyklostezka podél 

Stébénky), případně jsou navrženy na stávajících cestách (Greenway Jizera). Vlastní koncepce 

tedy nebude mít na jejich výslednou podobu významný vliv. 

Dotčené orgány ochrany přírody neměly k oznámení koncepce a jednotlivým navrhovaným 

záměrům připomínky, AOPK ČR, příslušná na území CHKO Český ráj, se k nevyjádřila. 

9) předpokládaný přínos posouzení koncepce 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vyhodnocení koncepce, jako nepodléhající celému 

procesu posuzování vlivů podle zákona (viz výše) zvažoval příslušný úřad předpokládaný přínos 

posouzení koncepce zájmům ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 
 

V zájmu objektivního zhodnocení tohoto potenciálu konzultoval příslušný úřad navrhované 

aktivity s předkladatelem koncepce, a to se zaměřením na potenciálně problematická opatření 

zahrnující zábor nezastavěných ploch, zvyšování intenzity využívání přírodního prostředí (např. 

sportovně-rekreační prvky podél Jizery v rámci záměru zatraktivnění údolí Jizery). Na základě 

těchto konzultací byl dokument oznámení dopisem č.j. KULK 33668/2022, ze dne 13. 5. 2022, 

vrácen k dopracování a předložen v podobě doplněné o podrobnější podklady k plánovaným 

záměrům. 

Dotčené orgány ochrany životního prostředí a veřejného zdraví neměly výhrady k navrhovaným 

záměrům, ani k míře poskytnutých informací. Lze proto předpokládat, že další posuzování 

s podrobněji zpracovaným hodnocením vlivů na životní prostředí by nepřineslo nové významné 

informace, na jejichž základě by dotčené orgány mohly lépe vyhodnotit potenciální dopady na 

jimi hájené zájmy.  

Jak je uvedeno výše, nejvýznamnější záměry navrhované koncepcí jsou z velké části již 

posouzeny podle zákona (proběhla zjišťovací řízení k záměrům „Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada – Turnov“; „Jizera, Turnov- Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace“; 

„Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728“; „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky  

u Turnova“; posouzení vlivů v celém rozsahu k záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“), případně 

k nim proběhla jiná řízení podle zvláštních zákonů. Další posuzování na strategické úrovni by tak 

pravděpodobně nepřineslo nová významná zjištění, a především by se výsledky posuzování 

významně nepromítly do výsledné podoby záměrů vyplývajících z koncepce. Vzhledem ke 

skutečnosti, že většina záměrů s potenciálními dopady na životní prostředí je již při nejmenším 

v souladu s platným územním plánem, je v jejich realizační přípravě možné pokračovat nezávisle 

na procesu posuzování předložené koncepce (závěry posuzování koncepcí nejsou v konečném 

důsledku závazné). 

Řada ostatních navržených opatření je naopak ve stádiu vize bez konkrétnější představy a podobě 

projektu. Další posuzování na strategické úrovni je proto v prvním případě překonané 

hodnocením vlivů na zájmy chráněné zvláštními zákony v rámci správních řízení s podrobnějším 

zaměřením, případně by v druhém případě nemohlo přinést konkrétnější výsledky z důvodu 

absence potřebných informací. 
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Z uvedených důvodů dospěl příslušný úřad k závěru, že další posuzování předložené koncepce by 

nenaplňovalo účel posuzování dle § 1 odst. 3 zákona, jímž je „získat objektivní odborný podklad 

pro vydání rozhodnutí (u některých navrhovaných aktivit již takové rozhodnutí bylo vydáno), 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji“. 

Předpokládaný přínos posuzování koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 

zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti (v této souvislosti zejména územního plánu) 

proto příslušný úřad nepovažuje za dostatečný a odůvodňující další legislativní zátěž 

předkladatele koncepce. Toto zákonné kritérium pro zjišťovací řízení, jako jeden z hlavních 

faktorů správní úvahy, proto dle názoru příslušného úřadu není naplněno. 

 

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 

zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů. 

 

 

 

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

zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na svých úředních deskách. 

Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 

zákona, o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení. Vyrozumění 

zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: marek.neveceral@kraj-lbc.cz. 

 

Do závěru zjišťovacího řízení a oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému 

CENIA – SEA, kód koncepce LBK014K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK014K). 

 

 

 

Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d odst. 2 zákona není rozhodnutím vydaným ve 

správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková  

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

 

Přílohy: obdrží předkladatel 
 

1) vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí 

2) vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Liberec 

3) vyjádření odborů Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

Rozdělovník (DS - závěr rozesílán do datových schránek): 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

mailto:marek.neveceral@kraj-lbc.cz
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1.   Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením 

2.   Turnov      + text na úřední desku 

3.    Holenice      + text na úřední desku 

4.  Hrubá Skála      + text na úřední desku 

5.  Kacanovy      + text na úřední desku 

6.  Karlovice      + text na úřední desku 

7.   Klokočí      + text na úřední desku 

8.   Ktová       + text na úřední desku 

9.   Loučky       + text na úřední desku 

10. Mírová pod Kozákovem    + text na úřední desku 

11. Modřišice      + text na úřední desku 

12. Ohrazenice      + text na úřední desku 

13. Olešnice      + text na úřední desku 

14. Přepeře      + text na úřední desku 

15. Radostná pod Kozákovem    + text na úřední desku 

16. Rakousy      + text na úřední desku 

17. Rovensko pod Troskami    + text na úřední desku 

18. Tatobity      + text na úřední desku 

19. Troskovice      + text na úřední desku 

20. Všeň       + text na úřední desku 

21. Vyskeř       + text na úřední desku 

22. Žernov       + text na úřední desku 

23. Čtveřín       + text na úřední desku 

24. Kobyly       + text na úřední desku 

25. Lažany       + text na úřední desku 

26. Paceřice      + text na úřední desku 

27. Pěnčín       + text na úřední desku 

28. Příšovice      + text na úřední desku 

29. Radimovice      + text na úřední desku 

30. Soběslavice      + text na úřední desku 

31. Svijanský Újezd     + text na úřední desku 

32. Svijany      + text na úřední desku 

33. Sychrov      + text na úřední desku 

34. Vlastibořice      + text na úřední desku 

35. Žďárek       + text na úřední desku 

36. Jenišovice      + text na úřední desku 

37. Malá Skála      + text na úřední desku 
  

Dotčené správní úřady: 

1. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí     

2. Krajská hygienická stanice LK        

3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec      

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

Na vědomí: 

1.   Povodí Labe, s.p.         

2. Ministerstvo Životního prostředí ČR, OVSS V Liberec    
 

Předkladatel  

      1.   Město Turnov           
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