Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
pro období 2021 – 2027
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydal dne
24. 5. 2022 k návrhu „Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 –
2027“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: KUUK/074473/2022/ZPZ/Sik).
Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky navazující na vydané stanovisko
(viz § 10g):
(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě, pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty
pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.
(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje
zejména:
a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze
stanoviska ke koncepci,
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud
byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí,
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odst. 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů
informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které
příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.
Níže je uvedeno Prohlášení popisující způsob naplňování § 10g, odst. 5 v rámci uvedeného návrhu
koncepce.
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A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a doporučení vyplývající ze
stanoviska ke koncepci
Požadavek/doporučení
1. Minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany
vhodnou lokalizací záměrů a využitím stávajících
areálů/prostor.

2. Pro výstavbu OZE přednostně využívat stávající budovy,
plochy brownfields, popř. méně kvalitní půdu, výrobní
areály a respektovat krajinu. Při realizaci OZE je nutno
respektovat požadavky ochrany přírody (zejména
v oblasti zvláště chráněných území, soustavy Natura
2000, migračních tras).

3. Zařízení na energetické a materiálové využití odpadů
umisťovat mimo zastavěná území, respektovat krajinný
ráz, podmínky ochrany přírody a krajiny, dodržovat platné
emisní limity pro taková zařízení a přednostně využít
plochy brownfields. Respektovat hierarchii způsobů
nakládání s odpady.

4. Nově zaváděné technologie musí splňovat všechna
environmentální kritéria a v případech, kdy je to
relevantní, zohledňovat nejlepší dostupné techniky (BAT).

5. Při případné výstavbě nových budov zohledňovat
požadavky spojené s adaptací na změnu klimatu i snížení
vlivů na klima (energetické úspory, zateplení budov,
zelené fasády a střechy a podobně).

6. Území po těžbě, zvláště pokud na nich již proběhla
přirozená sukcese, může představovat mozaiku
rozdílných biotopů se specializovanou florou a faunou,
tyto se tak stávají ohnisky biodiverzity v území. Před
započetím jakéhokoliv zásahu do území je tedy nutné
provést také biologický průzkum.
7. Budovat infrastrukturu a vytvářet atraktivity mimo
cenné přírodní lokality a půdy s vyšší bonitou, umístění
konzultovat s dotčenými orgány ochrany přírody.

Způsob zohlednění
Akceptováno. Ochrana zemědělské a lesní půdy je
zohledněna např. v opatřeních 4.1.1 a 4.1.2
koncepce. Výběr projektů bude podléhat
environmentálním kritériím pro výběr projektů
a bude v souladu s platnou legislativou. Následně
budou doporučeny k realizaci ty projekty, při
jejichž realizaci budou minimalizovány zábory
půdního fondu v I. a II. třídě ochrany ZPF a PUPFL.
Akceptováno. Využíváním OZE na rekultivovaných
územích po těžbě se zabývá opatření 4.1.2
koncepce. Výběr projektů bude podléhat
environmentálním kritériím pro výběr projektů
a bude v souladu s platnou legislativou. Následně
budou doporučeny k realizaci ty projekty, které
nebudou mít významný negativní vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Akceptováno. Strategie respektuje systém
hierarchie nakládání s odpady a uplatňuje principy
cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku
odpadů. Konkrétní projekty, u kterých to budou
vyžadovat příslušné právní předpisy, budou
posuzovány dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších
předpisů,
případně
budou
environmentální dopady projektů hodnoceny
v rámci stavebního zákona.
Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat
environmentálním kritériím pro výběr projektů,
na jejichž základě budou následně schvalovány či
doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které
nebudou mít významný negativní vliv na životní
prostředí a současně preferovány projekty
s pozitivními vlivy na životní prostředí.
Akceptováno.
Uplatňováním
adaptačních
opatření u nové výstavby se zabývají např.
v opatření 4.2.2 a 4.3.1 koncepce. Výběr projektů
bude podléhat environmentálním kritériím pro
výběr projektů a bude v souladu s platnou
legislativou. Následně budou doporučeny k
realizaci ty projekty, které nebudou mít významný
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Akceptováno. V případě jakéhokoliv zásahu do
území po těžbě bude proveden biologický
průzkum, aby bylo zabráněno likvidaci výsledků
přirozené sukcese.

Akceptováno.
Rozvoj
cestovního
ruchu
v chráněných územích bude podléhat rozhodnutí
příslušných orgánů ochrany přírody. V již
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Požadavek/doporučení
Preferovat směřování cestovního ruchu mimo intenzivně
navštěvované a citlivé oblasti ZCHÚ.

Způsob zohlednění
exponovaných přírodních lokalitách bude
zajištěna ochrana přírodních hodnot v území.

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla
koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a
„Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ je zaměřena na
území Ústecko-chomutovské aglomerace, nejsou proto předpokládány přeshraniční vlivy koncepce
na životní prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního posuzování.
C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách
Při přípravě Strategie byly zvažovány a diskutovány různé alternativy jejích dílčích částí, nicméně
konečným výsledkem prací je předložení koncepce v jediné variantě.
Na základě hodnocení provedených v rámci Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny takové
negativní vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu navrhnout
variantní řešení koncepce (viz také kap. 8.1 Vyhodnocení). Z uvedeného důvodu je proto z pohledu
procesu SEA zpracování koncepce v jedné variantě považováno za dostačující.
D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí
Dokument „Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ byl
zpracováván v souladu s požadavky metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu
integrovaných nástrojů se zapojením klíčových aktérů do jeho přípravy, především prostřednictvím
pracovních skupin a klíčových stakeholderů. Zapojení územních stakeholderů je klíčovým
předpokladem toho, aby uvedená koncepce byla respektována všemi klíčovými partnery.
Procedura posuzování koncepce probíhala v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Veřejnost
byla zapojena v souladu s obligatorními kroky, stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejnost tedy měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení.
Oznámení koncepce bylo v souladu s požadavkem § 10c, odst. 2 zákona příslušným úřadem
zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací
řízení bylo zahájeno dne 21. 1. 2022. Každý mohl podle § 10c, odst. 3 zákona zaslat příslušnému
úřadu své písemné vyjádření k Oznámení. Na základě vyjádření doručených k Oznámení byl Krajským
úřadem Ústeckého kraje vydán 28. 2. 2022 Závěr zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah
a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných požadavků, daných § 2 a 10b a přílohou č. 9
zákona. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn.
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Veřejnost měla dále možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od
doby jeho zveřejnění dne 14. 4. 2022 do 4. 5. 2022. Vzhledem k charakteru návrhu koncepce,
zjištěných potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a vyjádření veřejnosti k oznámení
koncepce (veřejnost se k dané koncepci v rámci zjišťovacího řízení nevyjádřila), bylo v souladu s § 10f,
odst. 2 citovaného zákona upuštěno od veřejného projednání. Veškeré dokumenty byly zveřejněny
v informačním systému SEA a informace o možnostech připomínkování Oznámení koncepce, návrhu
koncepce a Vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí také na úředních deskách dotčených územně
samosprávných celků.
E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví podle § 10h
Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
vyplývá z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Statutární město Ústí nad Labem, jako
předkladatel koncepce „Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 –
2027“ bude 1x za rok koncepci vyhodnocovat na základě požadavků a doporučení Stanoviska
příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10g citovaného zákona a dále také na základě
environmentálních indikátorů (viz kapitola 9 Vyhodnocení). Sběr dat a jejich agregace bude probíhat
průběžně. Monitoring naváže na rozhodování o podpoře a výběru projektů dle environmentálních
kritérií tak, jak byly taktéž stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení. Výsledky pravidelného
monitoringu budou zveřejňovány na internetových stránkách předkladatele v sekci, kde je zveřejněna
samotná koncepce, Stanovisko a Prohlášení.
Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní
prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových
vlivů, informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně
koncepce.
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