
Integrovaný plán rozvoje m ěsta Liberec – „zóna Lidové sady“ 
Příloha č. 6 – Rozpočet IPRM 
 

 

 

- 1 - 
 

 

 
 

 
1. Rozpo čet IPRM  
 
  Celkové náklady 

Operační 
program 

ROP  ROP 2.1 ROP 
ostatní 

OP VaVpI OP VK OP ŽP OP LZZ IOP  

Rok CZV Z toho 
dotace 

CZV CZV CZV CZV CZV CZV CZV 

Kč 

2007                   

2008                   

2009 37 000 000 34 225 000 35 000 000 2 000 000           

2010 93 400 000 86 395 000 71 400 000 22 000 000 300 000 000 5 564 435 20 000 000 5 000 000   

2011 279 816 000 258 829 800 184 816 000 95 000 000 500 000 000 2 894 140   2 000 000 7 000 000 

2012 333 071 000 308 090 675 216 071 000 117 000 000 560 000 000 2 541 425       

2013 192 071 000 177 665 675 182 071 000 10 000 000 400 000 000         

2014 72 071 000 66 665 675 66 071 000 6 000 000           

2015  1 071 000  990 675  1 071 000             

Celkem 1 008 500 000 932 862 500 756 500 000 252 000 000 1 760 000 000 11 000 000 20 000 000 7 000 000 7 000 000 
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2. Rozpo čet IPRM podle opat ření  
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3. Zdroje financování IPRM 
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1. Název opat ření 
 

 
1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inova ce 
 
 
      2. Popis opat ření 
 
Opatření je zaměřeno na ekonomický rozvoj prostřednictvím budování infrastruktury pro výzkum, 
vývoj a inovace. Zóna Lidové sady byla identifikována jako zóna s velkým potenciálem pro rozvoj 
výzkumu, vývoje a inovací a současně jako místo s velkou koncentrací vzdělávacích aktivit 
v terciárním stupni (zejména Technická univerzita v Liberci s širokou paletou aktivit v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací). 
Úspěšná realizace opatření tak může podpořit ekonomický rozvoj prostřednictvím uplatnění výsledků 
výzkumu, vývoje a inovací dosažených díky nově vybudované nebo zrekonstruované či 
zmodernizované infrastruktuře. 
 
     3. Financující OP 
 
Operační program výzkum a vývoj pro inovace 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritu Ekonomický rozvoj a je v souladu zejména s následujícími aktivitami 
této prioritní oblasti: 

a) posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech;  
b) komplexní řešení podpory inovačního podnikání a transferu technologií;  
c) podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji;  

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření řeší specifický cíl IPRM č. 1 Vytvá ření podmínek pro ekonomický rozvoj  a současně 
má vazbu na prioritní oblast č. 1 Ekonomický rozvoj. Opatření se konkrétně zaměřuje na rozvoj 
infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace. 
 
Zároveň toto opatření řeší cíle IPRM na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - 
silné stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Silné stránky pomohou řešit 
cíle IPRM a slabé stránky a ohrožení. Opatření se zaměří zejména na posílení silné stránky v podobě 
přítomnosti institucí vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání a univerzity třetího věku 
v rámci zóny a potenciál technického vzdělávání pro rozvoj vědy a výzkumu a využití příležitostí 
v podobě dalšího potenciálu pro rozvoj výzkumu a vývoje a uplatnění jejich výsledků v praxi.  
 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zajištění rozvoje infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím 
budování nová infrastruktury včetně přístrojového vybavení s akcentem na podporu oborů s možností 
uplatnění výsledků VVI v praxi.  

 
7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

1.1.1 Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit pro výzkum, vývoj a inovace – aktivita je 
zaměřena na rekonstrukci stávající infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, která 
nevyhovuje  potřebám VVI nebo rozšíření kapacit pro VVI umožňující realizovat výzkum, 
vývoj a inovace v širším rozsahu. 
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1.1.2 Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace – 
aktivita je zaměřena jednak na doplnění vybavení potřebného pro výzkum, vývoj a inovace 
nebo nákup zcela nového vybavení. 

1.1.3 Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, vývojem a inovacemi na 
vysokých školách – aktivita je zaměřena na pořízení infrastruktury potřebnou pro zapojení 
studentů VŠ do výzkumu, vývoje a inovací jednak v rámci výuky, tak i přímé zapojení do VVI. 

1.1.4 Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a inovace 
– aktivita je zaměřena na pořízení informační infrastruktury potřebné pro výzkum, vývoj a 
inovace včetně pořízení moderních přístrojů a přístrojového vybavení. 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu OP VaVpI celkem 100 1 760 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  1 760 000 000 
Celkové p ředpokládané výdaje  1 760 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů zaměřených na 
infrastrukturu pro VVI 

Počet 0 2 

11.05.11 - Zrekonstruované a 
vybudované kapacity pro VVI 

m2 0 21 500 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím OP Výzkum a vývoj pro 
inovace.  
 
Okruh předpokládaných předkladatelů projektů 

• Vysoká škola  
 

11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
Rizika realizace opatření představují především hrozby spojené s realizací dílčích projektů vůči 
Řídícímu orgánu (Ministerstvo školství), auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace nebo její snížení na díl čí projekt(y) v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být 
předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy a s ohledem na alokaci OP VaVpI může 
dojít například ke snížení výše dotace nebo neschválen žádosti o dotaci. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ŘO. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací.  
5) Dodatečné stavební nebo další náklady - Náklady se mění v realizační fázi projektu a v případě 
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navýšení nákladů projektu je potřeba zajistit jejich financování.  
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce.  
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup osob zahrnutých do realizace dílčích projektů. 
8) Majetkoprávní vztahy – nevyjasněné majetkoprávní vztahy vzhledem k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
10) Nedostate čný zájem o výstupy projektu  ze strany cílových skupin, zejména podnikatelského 
sektoru. 
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1. Název opat ření 
 

2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury p ro vzd ělávání a sociální integraci   
 

2. Popis opat ření 
 
V rámci opatření může být řešena výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a 
sociální integraci.  
 
V zóně Lidové sady se nachází tři mateřské školy o kapacitě 150 dětí (MŠ Jizerka, Husova 184/72, 
MŠ U Bertíka, Purkyňova 458/19, MŠ Rosnička, Školní vršek 503/3), tři základní školy o kapacitě 1 
500 žáků (ZŠ 5. května (sport), ZŠ Lesní (matematika), ZŠ Husova (rozšířená výuka jazyků), dále 
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené. Dále se v zóně nachází Technická 
univerzita v Liberci a další instituce působící v oblasti školství jako Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická, Vyšší odborná škola při SPŠSE, Metropolitní univerzita Praha- o.p.s, Obchodní 
akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Dům dětí a mládeže Větrník, 
Pedagogicko-psychologická poradna, Hudební kurzy - nástroje, Kulturní služby Liberec s.r.o., 
DIVIZNA- městské středisko ekologické výchovy při ZOO, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, 
Česká školní inspekce. V rámci zóny funguje i řada subjektů poskytujících služby v oblasti sociální 
integrace. 
 
Opatření se proto zaměří zejména na modernizaci stávající infrastruktury pro vzdělávání na všech 
stupních. Současně budou realizovány i aktivity zaměřené na výstavbu a budování nové 
infrastruktury 
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1, Rozvoj regionálních center  

 
4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 2 - Sociální integrace a následující aktivity: 
a) doplnění kapacit a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů; 
b) infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů (zejména u mládeže); 

Aktivity vymezené v rámci opatření jsou  je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí 
podpory 2.1 ROP SV: 

• rekonstrukce, modernizace a investice do vybavení a zařízení základních (včetně 
speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů 
nebo alternativních forem vzdělávání,  

• investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s 
rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol,  

• investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení 
kvality těchto služeb (vyjma investic do domovů důchodců a DPS),  

• investice pro rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin 
ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace),  

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 2.1 Výstavba, modernizace a rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a sociální integraci řeší 
specifický cíl IPRM č. 2 Podpora vzd ělávacího potenciálu a sociální integrace  a současně má 
vazbu na prioritní oblast č. 2 Sociální integrace. Opatření se konkrétně zaměřuje na doplnění kapacit 
a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů, infrastrukturu pro služby osobám se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, infrastrukturu prevence sociálně-patologických jevů, 
budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny. 
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Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Mezi rozvíjené silné stránky lze 
zařadit zejména existence příspěvkové organizace Centra vzdělanosti Libereckého kraje přímo 
v lokalitě, kapacita základních škol, přítomnost institucí vyššího odborného a vysokoškolského 
vzdělávání a univerzity třetího věku a další infrastruktura pro rozvoj dalšího a celoživotního 
vzdělávání a pro environmentální vzdělávání. Tyto silné stránky se mohou stát východiskem a 
prostředkem pro řešení slabých stránek, zejména pak špatného technického stavu některých budov 
mateřských a základních škol, zahrad a školních hřišť. 
 

6. Cíle opat ření 
Cílem opatření je řešit zastaralou, nedostatečnou a nekvalitní infrastrukturu pro vzdělávání a sociální 
integraci pomocí modernizace a rozvoje infrastruktury objektů vzdělávacích institucí umístěných 
v zóně Lidové sady. Zároveň cílem je podpořit zabezpečení vzdělanosti, uplatnění na trhu práce a 
atraktivnosti vzdělávání a také zajištění služeb v oblasti sociální integrace  
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
Opatření bude řešit následující aktivity: 
2.1.1 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a dovybavení zařízení pro instituce poskytující 

vzdělávání – aktivita se zaměřuje jednak na zlepšení stavu stávající infrastruktury pro 
vzdělávání nebo její využití jiným způsobem a také na budování nové infrastruktury pro 
vzdělávání. 

2.1.2 Investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče, zdraví a služeb v rámci 
zlepšení kvality těchto služeb  - aktivita se zaměřuje jednak na zlepšení stavu stávající 
infrastruktury v oblasti sociální péče a zdraví nebo budování nové infrastruktury umožňující 
rozšiřování služeb. 

2.1.3 Investice pro rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci – aktivita se 
zaměřuje na posílení infrastruktury sloužící pro sociální integraci za účelem zvýšení kapacity 
pro poskytování těchto služeb nebo rozšíření nabídky služeb v oblasti sociální integrace 

 
8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 

finan čních prost ředků 
Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města nebo kraje - příslib spolufinancování 7,5 19 050 000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 92,5 234 950 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  254000000 

Celkové p ředpokládané výdaje  254 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udržitelný 
rozvoj měst 

Počet 0 1 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání 

m2 0 2 000 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV, oblast podpory 
2.1 a u projektů v rámci tohoto opaření bude kladen maximální důraz na jejich úspěšnou realizaci. 
 
Předpokládaní předkladatelé projektů: 
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• Statutární město Liberec  
• Organizace zřízená městem 
• NNO 
• Vysoká škola 
• Vzdělávací instituce 
• Liberecký kraj 

 
 

11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
Rizika realizace opatření představují především hrozby spojené s realizací dílčích projektů vůči 
Řídícímu orgánu (Ministerstvo školství), auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ŘO. 
2) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
3) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací.  
4) Dodatečné stavební nebo další - Náklady se mění v realizační fázi projektu a v případě navýšení 
nákladů projektu je potřeba zajistit jejich financování.  
5) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce. 6) 
Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup osob zahrnutých do realizace dílčích projektů. 
7) Majetkoprávní vztahy – nevyjasněné majetkoprávní vztahy vzhledem k předmětu projektu. 
8) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM. 
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1. Název opat ření 
 

2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzd ělávání  
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se zaměřuje primárně na zlepšování nabídky vzdělávání z pohledu rozšíření nabídky 
vzdělání na všech stupních i její kvality. Opatření vychází z potřeb vzdělávacích institucí všech 
stupňů neustále rozšiřovat nabídku vzdělávání, ať už ve formě vzdělávacích programů, jednotlivých 
předmětů nebo kurzů. Potřeba realizace opatření  
V zóně Lidové sady se nachází řada institucí vzdělávání od základního (3 základní školy a speciální 
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené) přes střední a vyšší odborné školy až po 
instituce pohybující se v oblasti terciárního vzdělávání.  
 

3. Financující OP 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 2 – Sociální integrace a následující aktivity: 
c) lepší zaměstnanost prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy; 
d) příprava pracovníků na ekonomiku založenou na znalostech; 
e) podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí; 

  
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření je navázáno na SC 2 IPRM - Podpora vzd ělávacího potenciálu a sociální integrace, 
v rámci něhož se soustřeďuje na podporu vzdělávacího potenciálu a sociální integrace 
prostřednictvím „měkkých“ neinvestičních aktivit zaměřených na rozšiřování nabídky a kvality 
vzdělávání a podmínek pro sociální integraci  
 
Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Mezi rozvíjené silné stránky lze 
zařadit zejména existence příspěvkové organizace Centra vzdělanosti Libereckého kraje přímo 
v lokalitě, existence aktivních občanských sdružení a dalších NNO, dostatečnou kapacita základních 
škol, přítomnost institucí vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání a univerzity třetího věku, 
existující infrastrukturu pro rozvoj dalšího a celoživotního vzdělávání, infrastrukturu pro 
environmentální vzdělávání. Tyto silné stránky se mohou stát společně s příležitostmi jako je rozvoj 
spolupráce v oblasti sociálních služeb a rozvoj komunitního života v zóně východiskem pro řešení 
slabých stránek a ohrožení zóny v oblasti vzdělávání a sociální integrace. 
 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zvýšit kvalitu a nabídku ve vzdělávání na všech vzdělávacích stupních a zlepšení 
podmínek pro sociální integraci prostřednictvím vzdělávání v oblasti sociální integrace. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
2.2.1 Příprava nových vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání  - aktivita se zaměřuje na 

přípravu a následnou realizaci vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání  
2.2.2 Podpora výuky cizích jazyků a ICT v počátečním vzdělávání – aktivita se zaměřuje na větší 

zapojení jazykového vzdělávání a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních 
technologií v počátečním vzdělávání s akcentem na praktickou výuku 
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2.2.3 Vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol v počátečním vzdělávání – aktivita se zaměřuje na 
cílovou skupinu pedagogů a zaměstnanců škol v počátečním vzdělávání s cílem zvýšit jejich 
kvalifikaci 

2.2.4 Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce 
– aktivita je zaměřena na úpravy, doplnění a inovace studijních programů s cílem jejich 
přizpůsobení rostoucím požadavkům znalostí ekonomiky a reagujících na potřeby trhu práce 
za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů vzdělávacích programů 

2.2.5 Rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia – aktivita je zaměřená na vytváření 
nabídky dalších programů v oblasti kombinovaného a distančního studia 

2.2.6 Rozvoj celoživotního vzdělávání – aktivita se zaměřuje na rozšíření nabídky celoživotního 
vzdělávání  

2.2.7 Vzdělávání pracovníků VŠ a institucí celoživotního vzdělávání - aktivita se zaměřuje na 
cílovou skupinu pracovníků VŠ a institucí celoživotního vzdělávání, zejména pak pedagogů 

2.2.8 Vytváření a rozvoj spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání – aktivita se zaměřuje 
na budování partnerství a spolupráce mezi různými institucemi terciárního vzdělávání za 
účelem vytváření společných vzdělávacích programů, výměny zkušeností i pedagogů 

2.2.9 Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociální 
integrace – aktivita se zaměřuje na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů, které 
působí v oblasti sociální integrace za účelem zvýšení jejich kvalifikace  

2.2.10 Podpora prevence sociálně patologických jevů – aktivita se zaměří na přípravu a realizaci 
vzdělávacích programů a dalších programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

2.2.11 Vzdělávání v procesech rozvoje služeb sociální integrace – aktivita se zaměřuje na přípravu 
a realizaci vzdělávacích programů zaměřených na cílové skupiny  poskytující služby v oblasti 
sociální integrace 

2.2.12 Podpora managementu a řízení subjektů působících v oblasti sociální integrace – aktivita je 
zaměřena na zefektivnění řízení organizací a institucí, které se pohybují v oblasti sociální 
integrace 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu TOP celkem 100 11 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  11 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  11 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet úspěšně podpořených osob Počet 0 40 
Počet nově vytvořených/inovovaných 

produktů 
 0 3 

 
 

10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 
opat ření 

Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů financovaných z OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
Okruh předpokládaných předkladatelů 

- NNO 
- Základní škola 
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- Střední škola 
- Vysoká škola 
- Statutární město Liberec 

 
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

Rizika realizace opatření představují především hrozby spojené s realizací dílčích projektů vůči 
Řídícím orgánům jednotlivých OP (Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí), 
auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace nebo její snížení na díl čí projekt(y) v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být 
předložen jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy a s ohledem na převis poptávky ze strany 
žadatelů nad alokací některých výzev může dojít například ke snížení výše dotace nebo neschválení 
žádosti o dotaci. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ŘO. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací.  
5) Dodatečné náklady - Náklady se mění v realizační fázi projektu a v případě navýšení nákladů 
projektu je potřeba zajistit jejich financování.  
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce. 7) 
Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup osob zahrnutých do realizace dílčích projektů. 
8) Majetkoprávní vztahy – nevyjasněné majetkoprávní vztahy vzhledem k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
10) Nedostate čný zájem o výstupy projektu  a zapojení do nich  ze strany cílových skupin. 
11) Nenalezení vhodných partner ů projektu – nebudou nalezeni vhodní partneři projektu, kteří jsou 
mnohdy pro jeho realizaci zásadní podmínkou. 
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1. Název opat ření 
 

3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana ve řejné zelen ě   
 

2. Popis opat ření 
 
V rámci opatření může být řešena revitalizace a regenerace parků a veřejných prostranství a veřejné 
zeleně. V zóně Lidové sady se nachází 8 parků o rozloze necelých 50 tis. m2 (na Štefánkově 
náměstí, Riegrovy sady,park u Severočeského Muzea, park Tržní náměstí, park Sukovo náměstí, tzv. 
Dubák, park Zoo velký – Lidové Sady P. Bezruče, park ZOO malý, park Vnislavova Chebská). Dále 
se v zóně nachází 3 lesoparky (lesopark Fibichova, lesopark Tichá a lesopark Purkyňova ulice), 
městský les Lidové sady, rokle Zborovská a čtyři aleje.   
V rámci tohoto opatření je možné se dotknout současně obnovy a regenerace vodních ploch, které 
jsou v zóně tři – Údolní potok, Jizerský potok a Labutí jezero. 
Kromě revitalizace, regenerace, výsadby zeleně, zajištění údržby je nutné v rámci opatření řešit i 
přirozenou retenční schopnost krajiny a problematiku zavlékání a regulace invazních nevhodných 
druhů rostlin a živočichů. 
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center  
Operační program Životní prostředí 
 

4. Vazba na prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritu 3. Životní prost ředí, konkrétně pak na její aktivity:  
a) doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech; 
b) individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně; 
c) opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí; 

 
Opatření je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblasti podpory 2.1 ROP SV: 

• revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně a parkovacích ploch. 

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 3.1 Regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně řeší specif ický cíl IPRM č. 3 Zlepšení 
životního prost ředí a současně řeší v rámci prioritní oblasti č. 3 Životní prostředí pokynu MMR část 
priorit této prioritní oblasti. Opatření se konkrétně zaměřuje na zvýšení kvality urbánní zeleně ve 
městech, zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně a také ochranu vod a opatření 
k ochraně přírody. 
 
Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Silné stránky pomohou řešit cíle 
IPRM a slabé stránky a ohrožení. Vyšším zlepšením atraktivnosti bydlení i návštěvy zóny Lidové 
sady, přírodního prostředí a zvýšení možností pro relaxaci a rekreaci ve městě je cílem řešit slabé 
stránky a ohrožení zóny jako je stále rostoucí zahušťování obytné zástavby na úkor stávající městské 
zeleně, nízké úrovně kvality veřejných prostranství a neuspokojivý stav zeleně a snížení jejich 
rozsahu a dále řešení nedostatečné přirozené retenční schopnosti krajiny a řešení vhodného nárůstu 
záboru volných zelených ploch pro turistické objekty.  
 



Koncept Integrovaného plánu rozvoje m ěsta Liberec – „zóna Lidové sady“ 
Příloha č. 4 – Popis opat ření 
 

 

 - 11 -  

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je řešit zastaralou, nekvalitní zeleň a stav veřejných prostranství pomocí její 
revitalizace, regenerace a obnovy. Zároveň cílem je podpořit atraktivnost, relaxační a rekreační funkci 
těchto prostor. Zeleň je jednou z dominant zóny Lidové sady a její stav ovlivňuje celou atmosféru 
města, a proto je velmi důležité se jí věnovat a zlepšit její kvalitu. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
Opatření bude řešit následující aktivity: 
3.1.1 Revitalizace a regenerace parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v 

zóně – aktivita se zaměřuje na řešení neuspokojivého stavu parků a dalších veřejných 
prostranství prostřednictvím jejich regenerace a revitalizace za účelem zlepšení stavu této 
zeleně 

3.1.2 Výsadba a revitalizace zeleně v zóně – aktivita je zaměřena na výsadbu nové zeleně v rámci 
zóny za účelem její postupné obnovy i rozšiřování 

3.1.3 Zajištění údržby veřejné zeleně a parků – aktivita se zaměřuje na udržení kvality veřejné 
zeleně a parků pravidelnou údržbou a prevencí  

3.1.4 Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů – 
aktivita se zaměřuje jednak na prevenci poškození veřejné zeleně a parků ze strany 
invazních druhů rostlin a živočichů, tak i likvidaci již existující populace takových rostlin a 
živočichů 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 1 650 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 92,5 20 350 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  20 350 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  22 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů zaměřených na 
regeneraci, rozvoj a ochranu veřejné 
zeleně 

Počet 0 2 
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10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 
opat ření 

Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím primárně ROP SV, oblast 
podpory 2.1 a u projektů v rámci tohoto opaření bude kladen maximální důraz na jejich úspěšnou 
realizaci. Jako druhý financující program bude Operační program Životní prostředí. 
 
Předpokládaní předkladatelé projektů: 

- Statutární město Liberec 
- Příspěvková organizace města 
- NNO 
- Vysoká škola 

  
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči Úřadu 
regionální rady, SFŽP, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV a OP ŽP 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy – Nedořešené vlastnické vztahy v místě realizace projektů. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM. 
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1. Název opat ření 
 

 
3.2 Využívání obnovitelných zdroj ů a hospoda ření s energiemi a nakládání s odpady 

 
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se zaměřuje na zlepšení životního prostředí v rámci zóny, přičemž opatření se zaměřuje na 
dvě oblasti životního prostředí: 

- Využití obnovitelných zdrojů energie 
- Hospodaření s energiemi 
- Nakládání s odpady 

 
V lokalitě Lidových sadů již probíhají opatření ke snížení energetické náročnosti formou zateplování 
objektů a výměny oken. Největší podíl na spotřebě energie má vytápění (50 %), ohřev vody tvoří asi 
24 % a zbytek připadá na přípravu jídel, chlazení, praní a osvětlení. Vlivem přetápění a nedostatečné 
tepelné izolace je spotřeba energie na vytápění téměř o třetinu vyšší než je nezbytné. Opatření na 
snížení spotřeby tepla mohou snížit potřebu vytápění o desítky procent. U starších domů to může být 
i přes 50 %. K úsporám dochází vyloučením klimatizace dobře řešenou stavbou, kompletním 
zateplením objektu, regulací vytápění např. pomocí termoregulačních ventilů a výměnou oken. 
Těmito cestami uniká až 35% tepla. 
 
Úspory energie se začínají objevovat i ve formě investic do zařízení pro vytápění nebo ohřev vody 
jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy pro ohřev vody a výrobu elektřiny.  
 
V rámci nakládání s odpady se opatření zaměří zejména na systémy odděleného sběru, skladování a 
manipulace s odpady v zóně včetně posílení kapacity pro sběr odpadů. 
 
 

3. Financující OP 
 
Operační program Životní prostředí 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritu 3. Životní prost ředí, konkrétně pak na její aktivity: 
d) ochrana ovzduší;  
e) budování systémů nakládání s odpady; 
f) využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech; 
g) optimalizace hospodaření s energiemi (snižování energetické náročnosti); 

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření je v rámci IPRM navázáno na specifický cíl 3. Zlepšení stavu životního prost ředí a snaží 
se eliminovat nebo alespoň omezit slabé stránky zóny a její ohrožení, zejména pak nedostatečnou 
tepelnou izolaci některých veřejných budov, překračování imisních limitů škodlivin z dopravní zátěže 
a místních zdrojů a v neposlední řadě zvyšování produkce komunálních odpadů 

 
6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zlepšení stavu životního prostředí v zóně prostřednictvím ochrany ovzduší díky 
využívání obnovitelných zdrojů a hospodaření s energiemi a zlepšení prostředí díky efektivnějšímu 
nakládání s odpady. 
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7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

3.2.1 Zateplování objektů v zóně, zejména škol – aktivita se zaměřuje na řešení neuspokojivého 
stavu objektů v zóně vyznačující se energetickou neefektivností a nedostatečnou tepelnou 
izolací 

3.2.2 Instalace kogeneračních zařízení a technologií na využití odpadního tepla – aktivita se 
zaměřuje na efektivní využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím využití odpadního 
tepla 

3.2.3 Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro 
vytápění, chlazení a ohřev teplé vody  

3.2.4 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady v zóně včetně posílení 
kapacity pro sběr odpadů – tato aktivita se zaměří na problematiku nakládání s odpady tak, 
aby byl zajištěn jejich efektivní sběr a následné nakládání s nimi 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 26 5 200 000 

Dotace ze státního rozpočtu 4 800 000 

Dotace z rozpočtu OP ŽP celkem 70 1 400 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  20 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  20 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů zaměřených na 
využívání obnovitelných zdrojů a 
hospodaření s energiemi 

Počet 0 1 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financováno z Operačního programu 
Životní prostředí. 
 
Okruh předpokládaných příjemců: 

• Statutární město Liberec 
• Příspěvková organizace města 
• NNO 
• Vysoká škola 

 
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
Státnímu fondu životního prostředí, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt  zařazený v IPRM musí být předložen 
jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
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zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné práce a další náklady - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi 
počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci OP 
ŽP 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy – Nedořešené vlastnické vztahy v místě realizace projektů. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM. 
 
 
 



Koncept Integrovaného plánu rozvoje m ěsta Liberec – „zóna Lidové sady“ 
Příloha č. 4 – Popis opat ření 
 

 

 - 16 -  

 
1. Název opat ření 

 
3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sí tí 
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se zaměřuje na řešení problémů zóny, které se projevují zejména v podobě neuspokojivého 
stavu inženýrských sítí díky dlouhodobé podinvestovanosti technické infrastruktury. Opatření se 
zaměřuje také na řešení problému nízké kapacity inženýrských sítí a také nenapojení okrajových 
částí zóny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. 
 
Realizace opatření umožní dobudování kanalizace a ČOV v zóně, což přispěje k celkovému zlepšení 
životního prostředí lokality.  Zvýšená kapacita ČOV umožní napojení dalších přípojek na kanalizační 
systém. Dostavba kanalizace odstraní produkci znečištění, kterou způsobují staré septiky a žumpy. 
Jedná se hlavně o přepady ze septiků odtékajících do povrchových vod nebo se vsakujících do 
terénu 
 

3. Financující OP 
 
Operační program Životní prostředí 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 3. – Životní prostředí, konkrétně pak na aktivity v oblasti ochrany 
vod. 
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 3.3 Výstavba, rekonstrukce a rozvoj inženýrských sí tí má vazb u na specifický cíl 
IPRM SC 3. Zlepšení stavu životního prost ředí, přičemž reaguje na následující, vzájemn ě 
provázané, slabé stránky zóny 
− dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury 
−  nevyhovující stav místních komunikací (včetně chodníků) a inženýrských sítí  
− nízká kapacita komunikací a inženýrských sítí 
− nenapojení okrajových částí zóny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zlepšit stav inženýrských sítí v zóně, zejména pak kanalizace a ČOV a rozvodů 
pitné vody. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

3.3.1 Dobudování kanalizace a ČOV v zóně – aktivita je zaměřená na zajištění napojení zóny na 
kanalizaci a případné vybudování ČOV pro potřeby obyvatel zóny 

3.3.2 Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody – aktivita je 
zaměřena na zajištění pitné vody prostřednictvím vybudování nebo rekonstrukce příslušné 
infrastruktury 

3.3.3 Dobudování dalších inženýrských sítí v zóně -  aktivita se zaměřuje na dobudování dalších, 
v zóně chybějících inženýrských sítí nebo sítí, které už nemohou být s ohledem na technický 
stav využívány 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu OP ŽP celkem 92,5 0 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  0 

Celkové p ředpokládané výdaje  0 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 
 

10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 
opat ření 

Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financováno z Operačního programu 
Životní prostředí. 
 
Okruh předpokládaných příjemců: 

• Statutární město Liberec 
 

11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
Státnímu fondu životního prostředí, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt  zařazený v IPRM musí být předložen 
jako projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné práce a další náklady - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi 
počítat a zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci OP 
ŽP 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy – Nedořešené vlastnické vztahy v místě realizace projektů. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM. 
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1. Název opat ření 
 

 
4.1 Obnova zanedbaných a nevyužívaných objekt ů a prostranství 
 

2.  Popis opat ření 
 
 
V rámci opatření bude řešena obnova zanedbaných a nevyužívaných objektů a prostranství v zóně 
Lidové sady. V zóně se nachází čtyři místa, která připadají v úvahu k obnově a revitalizaci. Jedná se 
o Městské lázně, Lesní koupaliště, Letní amfiteátr a Liberecký areál výstavních trhů, lesní informační 
středisko. Tato místa v současnosti neplní svoji funkci v dostatečné kvalitě nebo vůbec. Objekty jsou 
zchátralé, v některých případech dokonce ohrožující bezpečnost pohybu osob. Rekonstrukcí a 
revitalizací těchto objektů se dosáhne znovuobnovení jejich funkce, posílení volnočasových, 
kulturních a společenských aktivit, což přispěje k zatraktivnění prostředí zóny a obnově zchátralých 
objektů. 
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1, Rozvoj regionálních center  

 
4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast  Životní prostředí a je plně v souladu s aktivitami podporovanými 
v rámci oblastí podpory 2.1:  

• regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím především pro rozšíření 
občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost,  

• investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení) a 
parkovacích ploch,  

• investice do napojení na technickou infrastrukturu (kanalizace a vodovod, plynovodní a elektro 
přípojky, regulační stanice, trafostanice) vždy se zohledněním současných environmentálních 
trendů, 

• revitalizace a regenerace veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

 
Opatření 4.1 Obnova zanedbaných a nevyužívaných objektů a prostranství řeší specifický cíl IPRM 
č. 4 Posílení atraktivity zóny a současně řeší v rámci prioritní oblasti č. 4 Přitažlivé město pokynu 
MMR část priorit této prioritní oblasti. Opatření se konkrétně zaměřuje na obnovu zanedbaných 
území města pro podnikání nebo služby, úpravu a obnovu zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství, zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství, zvýšení kvality 
infrastruktury pro kulturu a volný čas a ochranu a obnovu památek pro kulturní využití a volný čas. 
  
Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Silné stránky pomohou řešit cíle 
IPRM a slabé stránky a ohrožení. Zvýšením atraktivnosti přírodního prostředí je cílem řešit slabé 
stránky a ohrožení zóny jako jsou nevyužívané areály letního amfiteátru a koupaliště, nízká úroveň 
kvality veřejných prostranství a neuspokojivý stav zeleně a snížení rozsahu kvalitních zelených ploch 
a veřejných prostranství, dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury a zhoršující se stav 
opuštěných a nevyužívaných ploch – brownfields. 
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6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zajistit obnovu zanedbaných objektů a prostranství v zóně Lidové sady, aby mohly 
být znovu užívány obyvateli a návštěvníky města a přilákaly svou zvýšenou a kvalitnější nabídkou 
služeb volnočasových, kulturních a společenských větší návštěvnost, zvýšily atraktivitu území a 
zpříjemnily ráz této části města. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

Opatření bude řešit následující aktivity: 
4.1.1 Regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím pro rozšíření občanského 

vybavení – tato aktivita se zaměřuje na regeneraci a revitalizaci takových zanedbaných a 
nevyužívaných objektů , které aktuálně neplní svou funkci a mohou být po regeneraci či 
revitalizaci využity jako objekty občanské vybavenosti (kulturní a společenské nebo 
volnočasové aktivity) 

4.1.2 Revitalizace veřejných prostranství  - tato aktivita řeší problematiku veřejných prostranství, 
která jsou v neadekvátním stavu formou revitalizace  

4.1.3 Obnova nevyužívaných objektů v zóně k původnímu nebo upravenému účelu – tato aktivita 
se zaměřuje na znovuobnovení funkčnosti objektů, které nejsou z důvodu špatného 
technického stavu nebo z důvodu zastaralosti využitelné pro svůj úvodní účel. 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 32 850 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 92,5 405 150 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  438 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  438 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Plocha revitalizovaných nevyužívaných 
nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

m2 0 25 000 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 0 1 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV, oblast podpory 
2.1 a u projektů v rámci tohoto opaření bude kladen maximální důraz na jejich úspěšnou realizaci. 
 
Okruh předpokládaných předkladatelů projektů: 

• Statutární město Liberec 
• Organizace zřízená městem 
• NNO 
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11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementační agentuře (Úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu 
orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
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1. Název opat ření 
 

 
4.2 Revitalizace a regenerace infrastruktury pro ku lturu a volný čas  

 
 

2. Popis opat ření 
 
 
V rámci opatření bude řešena revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas. V zóně 
Lidové sady se nachází několik objektů zapsaných v seznamu památek (Severočeské muzeum a 
park u muzea, Městské lázně včetně bývalé Obchodní komory, areál PKO-dnes Kulturní středisko 
Lidové Sady včetně činžovního domu a vyhlídkové věže, Park Riegrovy Sady s hudebním altán a 
obytná stavba). Mezi objekty kulturních, společenských a volnočasových aktivit patří Kulturní a 
společenské centrum Lidové sady Liberec, Severočeské muzeum, Zoologická zahrada a Botanická 
zahrada Liberec. V zóně Lidové sady existuje zároveň i sportovní základna následujících institucí a 
spolků (Liberecký tenisový klub, Golfcentrum Liberec, Bazén Liberec + minigolf, kurzy potápění, 
Patriots Liberec – baseball, softball, Kite´s paradise - Dračí ráj, Ebmas - (Wing tzun), Klub tradičních 
čínských cvičení, Dynamo Liberec – lukostřelba, Slavia TU Liberec – orientační běh, Taneční skupina 
- historické tance, DDM Větrník, Irské sestry, Irský tanec) 
 
Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu, volný čas a společenský život je důležitou 
součástí rozvoje zóny Lidové sady.  
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1, Rozvoj regionálních center  
 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 4 – Přitažlivá města, konkrétně na její aktivity: 
• budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch; 
• úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství; 
• ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. 

 
Opatření je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 2.1:  

• regenerace a revitalizace zapsaných historických, kulturních a technických památek v rámci 
obnovy městského prostředí 

• výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky 
a možnosti pro trávení volného času 

 
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 4.2 Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas řeší specifický cíl IPRM 
č. 4 Posílení atraktivity zóny  a současně řeší v rámci prioritní oblasti č. 4 Přitažlivá města pokynu 
MMR část priorit této prioritní oblasti. Opatření se konkrétně zaměřuje na zvýšení kvality 
infrastruktury pro kulturu a volný čas a ochranu a obnovu památek a jejich využití pro kulturu a volný 
čas, zvýšení kvality bydlení a veřejných služeb. 
 
Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Silné stránky pomohou řešit cíle 
IPRM a slabé stránky a ohrožení. Širokou nabídkou volnočasových a kulturních aktivit, posílením 
infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, množstvím architektonicky cenných a 
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památkově chráněných objektů, existencí části městské památkové zóny, vodních ploch a okrasných 
vodních prvků a tradičním místem pro relaxaci a rekreaci obyvatel města a příležitostmi jako jsou 
nové využití budovy městských lázní a výstavního areálu, rostoucí zájem lidí o aktivní trávení volného 
času a veřejně přístupné prostory pro možnosti setkávání obyvatel mohou být dobrým odrazovým 
můstkem pro řešení slabých stránek a ohrožení zóny jako je špatný technický stav některých 
památkových objektů, dosluhující objekty a chybějící vybavenost fungujících veřejných institucí 
v zóně, špatný navigační systém k atraktivitám zóny, stále rostoucí atraktivita města, nárůst počtu 
obyvatel vzhledem k zahuštěnosti zástavby, dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury, 
morálně a fyzicky zastaralé expoziční a chovatelské objekty zoologické zahrady mnohdy za hranici 
životnosti, nedostačující návštěvnická vybavenost ZOO, narušení urbanistického a architektonického 
rázu čtvrti necitlivou výstavbou.  
 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je řešit zastaralou, nekvalitní infrastrukturu pro kulturu, volný čas a společenský život 
pomocí revitalizace, regenerace a obnovy objektů umístěných v zóně Lidové sady. Zároveň cílem je 
podpořit atraktivnost, relaxační a rekreační funkci těchto prostor. Kultura a volnočasové aktivity 
ovlivňují atmosféru zóny, ale zároveň i celého města a zlepšují kvalitu života ve městě.  
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

Opatření bude řešit následující aktivity: 
4.2.1 Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek – aktivita se zaměřuje na 

obnovu, rekonstrukci a revitalizaci památek ohrožených chátráním, špatným technickým 
stavem nebo poškozených v důsledku vnějších vlivů 

4.2.2 Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury – aktivita se zaměřuje na zajištění doprovodné 
infrastruktury pro zajištění atraktivity zóny 

4.2.3 Podpora zajištění dostupnosti atraktivit zóny – aktivita se zaměřuje na zlepšení dostupnosti 
jednotlivých atraktivit zóny a odstraňování případných bariér 

4.2.4 Obnova objektů s ukončenou technickou životností – aktivita se zaměřuje na regeneraci 
objektů s ukončenou technickou životností nebo není možno s ohledem na technický stav 
objekt využívat 

4.2.5 Regenerace a revitalizace historických a kulturních památek – aktivita se soustřeďuje na 
obnovu historických a kulturních památek v rámci zóny 

4.2.6 Obnova stávající sítě a budování nových tras v zóně – aktivita se soustřeďuje na zlepšení 
dostupnosti atraktivit zóny prostřednictvím vytvořením sítě tras umožňujících dostupnost 
těchto atraktivit s využitím stávajících tras i dobudováním dalších 

4.2.7 Realizace systému navigace k památkám a významným objektům v rámci zóny – aktivita se 
soustřeďuje na řešení problému orientace v zóně, naváděcího systému k atraktivitám a 
významným objektům a místům zóny pro její návštěvníky 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 17 475 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 92,5 215 525 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  233 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  233 000 000 
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9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů zaměřených na 
revitalizaci a regeneraci infrastruktury 
pro kulturu a volný čas 

počet 0 4 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV, oblast podpory 
2.1 a u projektů v rámci tohoto opaření bude kladen maximální důraz na jejich úspěšnou realizaci. 
 
Předpokládaní předkladatelé projektů: 

• Statutární město Liberec  
• Organizace zřízená městem 
• NNO 

 
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu 
orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetko-právní vztahy – Nedořešené vlastnictví pozemků a budov 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
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1. Název opat ření 
 

 
4.3 Zvýšení bezpe čnosti v zón ě 

 
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se zaměřuje na významnou problémovou oblast zóny, kterou je bezpečnost, zejména pak 
v nočních hodinách, a to jak bezpečnosti občanů, kteří v zóně bydlí, tak i pro návštěvníky. Opatření 
se snaží zajistit zvýšení bezpečnosti v rámci zóny kombinací aktivit: 
• Instalace kamerového systému  
• Rozvoj informačního systému pro prevenci kriminality, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany 

majetku 
• Dobudování systému veřejného osvětlení 
 

3.  Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1, Rozvoj regionálních center 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření je plně v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblastí podpory 2.1 ROP SV: 
• investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma složek IZS 

podporovaných v IOP.  
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření je navázáno na prioritní oblast 4. Přitažlivé m ěsto a SC 4.  Posílení atraktivity zóny. 
Opatření reaguje na výsledky SWOT analýzy, která identifikovala jako jednu ze silných stránek zóny 
atraktivitu oblast k bydlení i návštěvě (rezidenční čtvrť) a prostřednictvím aktivit na zvýšení 
bezpečnosti se snaží tuto silnou stránku udržet a posílit tak, aby se zvýšila přitažlivost zóny jak pro 
její obyvatele, tak i pro návštěvníky. 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je přispět ke zvýšení bezpečnosti zóny jak pro její obyvatele, tak i pro návštěvníky a 
zajistit tak zatraktivnění zóny pro všechny cílové skupiny. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

4.3.1 Instalace kamerového systému – tato aktivita je zaměřena na zvýšení bezpečnosti zejména 
v nočních hodinách a prevenci kriminality, případně její odhalování prostřednictvím instalace 
kamerového systému v rámci zóny 

4.3.2 Rozvoj informačního systému pro prevenci kriminality, zvýšení bezpečnosti obyvatel a 
ochrany majetku – aktivita je zaměřena na zvýšení bezpečnosti zóny prostřednictvím 
vytvoření, příp. doplnění stávajícího informačního systému umožňujícího efektivnější 
kriminality, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku 

4.3.3 Dobudování systému veřejného osvětlení – aktivita se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti 
zóny prostřednictvím dobudování systému veřejného osvětlení a zvýšení bezpečnosti 
obyvatel i návštěvníků zóny jak z pohledu prevence kriminality, tak i úrazů 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 2 625 000 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 
Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 92,5 32 375 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  35 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  35 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet zařízení a technologií vedoucí 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku 

počet 0 1 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV, oblast podpory 
2.1 a u projektů v rámci tohoto opaření bude kladen maximální důraz na jejich úspěšnou realizaci. 
 
Okruh předpokládaných předkladatelů projektů naplňujících opatření: 

- Statutární město Liberec 
- Příspěvková organizace města 

 
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementační agentuře (Úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu 
orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetko-právní vztahy - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
10) Zničení majetku po řízeného v rámci projektu  – vlivem vandalismu nebo krádeže 
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1. Název opat ření 
 

5.1 Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrast ruktury  
 

2. Popis opat ření 
 

Dopravní dostupnost je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících kvalitu ekonomického rozvoje i 
osídlení lokality. Opatření se zaměřuje na budování podpůrné infrastruktury pro cyklistickou dopravu. 
Cyklistika sice funkčně netvoří podstatný podíl v celkové dopravě města, avšak její především 
rekreační význam, popř. okrajový význam dojezdu do zaměstnání či školy je nezpochybnitelný. 
V rámci zóny je několik cyklotras a cyklostezek, ale problémem je stále chybějící doprovodná 
infrastruktura umožňující její větší využití jak pro občany města, tak i návštěvníky. Opatření reaguje 
na plánovaný další rozvoj cyklotras a cyklostezek v rámci zóny. 
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 5 – Dostupnost a mobilita, konkrétně její aktivity: 
a) budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride; 

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 5.1 - Výstavba, modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury řeší specifický cíl IPRM SC 5. 
Zlepšení dostupnosti a mobility a současně řeší v rámci prioritní oblasti č. 5. Dostupnost a mobilita. 
Opatření se konkrétně zaměřuje na výstavbu, modernizaci a rozvoj doprovodné dopravní 
infrastruktury, zejména infrastruktury spojené s cyklistickou dopravou (parkoviště typu Bike & Ride, 
úschovny, odpočívadla)   

 
Zároveň toto opatření řeší cíle opatření na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - 
silné stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Opatření tak pomůže řešit 
slabé stránky zóny jako je 
− nevyhovující stav místních komunikací (včetně chodníků) a inženýrských sítí  
− nízká kapacita komunikací a inženýrských sítí 
− nedostatek parkovacích míst pro rezidenty i návštěvníky 
! dlouhodobá podinvestovanost technické infrastruktury 
! dopravní komplikace vlivem nárůstu počtu obyvatel a návštěvníků při nedostatečné kapacitě 

stávajících komunikací  
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zajistit zlepšení doprovodné dopravní infrastruktury  pro cyklistickou dopravu 
prostřednictvím modernizace stávající infrastruktury nebo budování nové. 
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

5.1.1 Budování doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (parkoviště typu Bike & Ride, 
úschovny, odpočívadla)  - aktivita se zaměřuje na budování doprovodné infrastruktury potřebné pro 
plné využití cyklistické doprav v rámci zóny 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu ROP celkem 92,5 0 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  0 

Celkové p ředpokládané výdaje  0 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů zaměřených na 
výstavbu, modernizaci a rozvoj 
dopravní infrastruktury 

Počet 0 0 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV. 
 
Okruh předpokládaných předkladatelů projektů 

• Statutární město Liberec 
• Organizace zřízená městem 
• NNO 

 
 

11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementační agentuře (úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu 
orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM. 
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1. Název opat ření 
 

 
5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpe čnosti 
 
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se snaží řešit problematiku dopravní dostupnosti a bezpečnosti z několika různých hledisek, 
čemuž odpovídá i poměrně široká škála plánovaných aktivit: 
• Zavádění řídících, telematických a informačních systémů veřejné dopravy pro zlepšení 

obslužnosti zóny 
• Vybudování navigačního systému v rámci zóny pro zlepšení orientace 
• Budování sítě cyklotras a cyklostezek 
• Bezbariérové úpravy pro zajištění dostupnosti zóny 
• Budování doprovodné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu  
• Dobudování chodníků v obydlené části zóny včetně bezbariérového přístupu 
 
Kombinací výše uvedených aktivit se opatření snaží zlepšit dopravní dostupnost zóny za současné 
snahy o zlepšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů a odstranění případných bariér. Významnou 
součástí opatření je i podpora cyklistické dopravy, která navazuje na  Generel cyklistické dopravy 
v Liberci a Program výstavby cyklistických tras na období 2007 – 13, v rámci kterých je v oblasti 
Lidových sadů plánováno několik cyklotras. 
 
 

3. Financující OP 
 
ROP NUTS II Severovýchod 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření má vazbu na prioritní oblast 5 – Dostupnost a mobilita, konkrétně její aktivity: 
• podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší); 
• zklidňování dopravy 

 
5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření 5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpe čnosti řeší specifický cíl SC 5. Zlepšení 
dostupnosti a mobility a sou časně řeší v rámci prioritní oblasti č. 5. Dostupnost a mobilita. 
Opatření se konkrétně zaměřuje na 
 
Zároveň toto opatření řeší cíle na základě socioekonomické analýzy a jejího závěru SWOT - silné 
stránky, slabé stránky a ohrožení a příležitosti zóny Lidové sady. Opatření tak pomůže řešit slabé 
stránky zóny jako je nevyhovující stav místních komunikací (včetně chodníků) a inženýrských sítí, 
neuspokojivý stav komunikací pro pěší a cyklisty, nedostatečná obslužnost okrajových částí zóny 
městskou hromadnou dopravou a také ohrožení jako je nepříklad překračování imisních limitů 
škodlivin z dopravní zátěže a místních zdrojů nebo  dopravní komplikace vlivem nárůstu počtu 
obyvatel a návštěvníků při nedostatečné kapacitě stávajících komunikací. 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zlepšení dopravní dostupnosti v zóně a Současně je cílem opatření i zvýšení 
bezpečnosti zóny v oblasti dopravy. 
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7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

5.2.1 Zavádění řídících, telematických a informačních systémů veřejné dopravy pro zlepšení 
obslužnosti zóny – aktivita je zaměřena na podporu využití veřejné dopravy a zefektivnění 
jejího fungování prostřednictvím zavedení informačních systému. 

5.2.2 Vybudování navigačního systému v rámci zóny pro zlepšení orientace – aktivita reaguje na 
nedostatečné značení v rámci zóny, které ztěžuje orientaci zejména návštěvníků zóny 
prostřednictvím navigačního systému a systému značení v rámci zóny včetně navigace 
k významným místům zóny 

5.2.3 Budování sítě cyklotras a cyklostezek – aktivita se zaměřuje na zvýšení využití cyklistické 
dopravy prostřednictvím budování sítě nových cyklotras a cyklostezek, zejména spojnic mezi 
již existujícími cyklostezkami a cyklotrasami 

5.2.4 Bezbariérové úpravy pro zajištění dostupnosti zóny – aktivita se zaměřuje na odstraňování 
bariér pohybu zejména občanů se sníženou pohyblivostí 

5.2.5 Budování doprovodné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu – aktivita se zaměřuje 
zejména na doplnění již existující infrastruktury pro bezmotorovou dopravu o další prvky, 
umožňující její vyšší a efektivnější využití. 

5.2.6 Dobudování chodníků v obydlené části zóny včetně bezbariérového přístupu – aktivita se 
zaměřuje jednak na zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím dobudování chybějících 
částí chodníků, tak i na zajištění bezbariérového přístupu. 

 
 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 1 425 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu ROP celkem 92,5 17 575 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  19 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  19 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů na rozvoj dopravní 
dostupnosti a bezpečnosti 

Počet 0 2 

Délka nově zrekonstruovaných a 
vybudovaných cyklostezek 

m 0 1 500 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financujícím ROP SV. 
 
Okruh předpokládaných předkladatelů projektů 

• Statutární město Liberec 
• Organizace zřízená městem 
• NNO 

 



Koncept Integrovaného plánu rozvoje m ěsta Liberec – „zóna Lidové sady“ 
Příloha č. 4 – Popis opat ření 
 

 

 - 30 -  

11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementační agentuře (Úřadu regionální rady), Řídícímu orgánu, auditnímu orgánu a platebnímu 
orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné stavební práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a 
zahrnout je do rozpočtu projektu. 
6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce v rámci 
ROP SV. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
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1. Název opat ření 
 

 
6.1 Zvyšování kvality řízení veřejné správy 
 
 

2. Popis opat ření 
 
Opatření se zaměřuje na oblast efektivnosti veřejné správy a komunikaci s občany, což jsou oblasti 
velmi významné pro další rozvoj zóny i města. Statutární město Liberec v současné době realizuje 
nebo připravuje řadu projektů zaměřených na zlepšení služeb občanům i na zvýšení efektivity a 
snížení nákladovosti jak samotného Magistrátu, tak v organizacích zřízených městem nebo městem 
ovládaných, které mají své sídlo v zóně nebo v rámci ní působí. Aktivity v této oblasti budou proto 
směřovat jak dovnitř organizací a institucí veřejné správy včetně příspěvkových organizací, tak i 
navenek vůči občanům a návštěvníkům zóny. 
 
 

3. Financující OP 
 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Integrovaný operační program 
 
 

4. Vazba na  prioritu  
 

Opatření se váže na prioritní oblast 6. – Správa v ěcí veřejných, konkrétně pak s aktivitami prioritní 
oblasti „smart governance“ měst a regionů. Opatření je v souladu s Operačním programem Lidské 
zdroje a zaměstnanost (prioritní osa zaměřená na efektivnost veřejné správy prostřednictvím měkkých 
projektů), tak i s Integrovaným operačnímprogramem, prioritní oblast zaměřená na infrastrukturu 
potřebnou pro zefektivnění veřejné správy a samosprávy 
 

5. Popis, jakým zp ůsobem opat ření řeší cíle a priority IPRM 
 

Opatření má vazbu na specifický cíl IPRM SC 6. Zefektivnění správy věcí veřejných a vychází 
z výsledků SWOT analýzy, kdy se snaží zajistit prostřednictvím využití a posílení silné stránky zóny 
v podobě existence aktivních občanských sdružení a dalších NNO omezení slabé stránky v podobě 
nedostatečné komunikace mezi veřejnou správou, neziskovým sektorem, podnikateli a veřejností. 
Prostředkem k tomu může být využití příležitostí jako je vyšší spolupráce veřejné správy, 
neziskového sektoru, podnikatelů a veřejnosti, posílení vzájemné komunikace i komunikace dovnitř 
samosprávy. 
 

6. Cíle opat ření 
 

Cílem opatření je zefektivnit fungování veřejné správy jak dovnitř veřejné správy a samosprávy 
(zejména směrem k příspěvkovým organizacím), ale i navenek vůči občanům  
 

7. Popis aktivit navazujících na opat ření 
 

6.1.1 Zavádění moderních metod řízení příspěvkových organizací – aktivita se zaměřuje na 
zavádění moderních manažerských metod do řízení příspěvkových organizací jako je 
například metoda CAF (sebehodnotící model) nebo řízení dle kompetencí za účelem zvýšené 
efektivity fungování těchto organizací dovnitř i navenek 

6.1.2 Školení zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací – aktivita je zaměřena na 
zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací 
prostřednictvím dalšího rozšiřujícího vzdělávání. 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, v četně předpokládaného ro čního čerpání 
finan čních prost ředků 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu OP LZZ celkem 100 7 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  7 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  7 000 000 
 
Předpokládané zdroje financování v % v K č 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 1 050 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 0 

Dotace z rozpočtu IOP celkem 85 5 950 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje  7 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  7 000 000 
 

9. Přepokládané výstupy opat ření – výčet monitorovacích indikátor ů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 
Počet projektů na zvyšování kvality 
řízení veřejné správy 

Počet 0 1 

Počet podpořených subjektů 
zapojených do projektů na zvyšování 
kvality řízení veřejné správy 

Počet 0 1 

 
10. Způsob realizace opat ření a okruh p řepokládaných p ředkladatel ů projekt ů naplňujících 

opat ření 
Opatření bude realizováno prostřednictvím dílčích projektů vybraných v rámci výzvy na předkládání 
projektových námětů. S ohledem na charakter opatření bude financováno prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu. 
 
Okruh předpokládaných příjemců: 

• Statutární město Liberec 
• Organizace zřízená městem 

 
11. Předpoklady a rizika realizace opat ření 

 
Rizika v implementační fázi představují především hrozby spojené s administrací projektu vůči 
implementačním orgánům obou financujících OP, auditnímu orgánu a platebnímu orgánu.  
 
Hlavní rizika realizace aktivity:  
1) Nepřidělení dotace na díl čí projekt v IPRM - Každý projekt v IPRM musí být předložen jako 
projektová žádost v rámci příslušné výzvy. 
2) Nepřipravenost díl čích projekt ů k předložení v rámci výzvy - Projektové žádosti dílčích 
projektů musí splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti při podání na ÚRR. 
3) Výběrová řízení - Zvolení špatného druhu zadávacího řízení, nepostupování dle zákona č. 
137/2006 Sb., špatné nastavení limitu zakázky. Nastavení transparentního výběrového řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a výběr správného druhu zadávacího řízení. Dbát na transparentnost a 
objektivnost všech výběrových řízení. 
4) Smlouva o dílo - Podepsání nevýhodné smlouvy, či nedoložení všech povinných příloh ke 
smlouvě. Důsledné rozlišení projektových prací. Smlouva může být uzavřena na dílo jako celek. 
5) Dodatečné práce - Náklady se mění v realizační fázi projektu. Je nutné s nimi počítat a zahrnout 
je do rozpočtu projektu. 
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6) Odejmutí dotace - Nesplnění povinnosti uvedené v podmínkách Příručky pro příjemce. 
7) Neodpov ědnost - Neodpovědný přístup všech zainteresovaných osob do projektu. 
8) Majetkoprávní vztahy - Nedoložení k žádosti o dotaci majetkové vztahy k předmětu projektu. 
9) Nedokon čení projekt ů - Nezrealizování plánovaných projektů a následné nesplnění finančního 
harmonogramu a plánovaných indikátorů IPRM 
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Tabulka 1.   Plán čerpání finan čních prost ředků opat ření IPRM v jednotlivých letech 

  

Plánovaný objem zp ůsobilých výdaj ů z jiných OP v jednotlivých letech Nezpůsobilé 
výdaje (jedná se o zp ůsobilé výdaje dle podmínek p říslušného OP) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem   
opat ření                     
1.1 0 0  300 000 500 000 560 000 400 000 0 0 1 760 000 0 

2.1 0 13 926 35 329 117 745 87 000 0  0  0 254 000 0 

2.2 0 0  5 564 2 894 2 542 0  0 0 11 000 0 

3.1 0 0   11 000 11 000 0  0  0  0 22 000 0 

3.2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 0 0  20 000 0  0  0  0 0 20 000 0 

4.1 0 20 000 24 000 55000 120000 165 000 54 000 0 438 000 0 

4.2 0 2000 3 000 95 000 117 000 10 000 6000 0 233 000 0 

4.3 0 0  0  0  8 000 16 000 11000 0 35 000 0 

5.1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 0 0  19 000 0  0  0  0 0 19 000 0 

6.1 0 0  5 000 9 000 0  0  0 0 14 000 0 

Administrace IPRM  0 1 074 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 7500  

Celkem  0 37 000 423 964 791 710 895 612 592 071 72 071 0 2 813 500 0 

Způsobilé výdaje celkem  2 813 500   

Nezpůsobilé výdaje celkem  0 

IPRM celkem  2 813 500 
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Příloha č.3: Přehled všech vyjádření k oznámení koncepce,  včetně vypořádání všech 
připomínek obdržených ke koncepci (oprava věcných nesprávností, navrhovaná 
doplnění aktivit)  
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Příloha 3a) KÚLK - Odbor územního plánování a stavebního řádu 
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Příloha 3b) KÚLK – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  
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• Příloha 3c) KÚLK – Odbor dopravy 
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• Příloha 3d) KÚLK – Odbor zdravotnictví 
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• Příloha 3e) KÚLK – Odbor  rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost.  

 

 

- 173 - 

 

 

 

 

 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost.  

 

 

- 174 - 

 

 

• Příloha 3f) KÚLK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
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• Příloha 3g) Oldřich Řezáč 
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• Příloha 3h) Občanské sdružení Staré město Liberec 
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• Příloha 3ch) Česká inspekce životního prostředí 
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• Příloha 3i) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
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• Příloha 3j) Magistrát města Liberec – Odbor životního prostředí 

 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost.  

 

 

- 183 - 

 

 

 
 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost.  

 

 

- 184 - 

 

 

 
 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 

Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost.  

 

 

- 185 - 

 

 

• Příloha 3k) Statutární město Liberec 
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Příloha č. 4. : Mapa plánovaných cyklotras v zóně Lidových sadů 
 

Obr.č. 37: Mapa plánovaných cyklotras v zóně Lidových sadů 

 
 
Zdroj: [20] 



Změny dokumentu IPRM na základ ě vyhodnocení vliv ů na ŽP (SEA) 

1) Upravena SWOT města  -  doplněny níže uvedené charakteristiky 

Silná stránka - aktivní činnost NNO 

Slabá stránka - nevyvážený systém financování zdravotní péče vyznačující se mj. 
podfinancováním investičních potřeb 

Příležitost - podpora zdravého životního stylu a zdravotní prevence a činnosti NNO 

Hrozba - nedostatek praktických lékařů, stomatologů, vybraných specialistů a 
středního zdravotnického personálu a nedostatek finančních prostředků ve 
zdravotnictví 

2) Popis zóny  

Upravena kapitola 2.1.4 o vodě 

Vodote č v území Lidových Sad ů 
 
Zónou Lidové sady protéká Jizerský potok. Tok má délku cca 3,3 km, plocha povodí 
dosahuje cca 2,75 km2. Jizerský potok (dříve Bayersbach) pramení v lesích mezi 
Ruprechticemi a Rudolfovem, napájí lesní koupaliště a ústí do Nisy, jíž je pravostranným 
přítokem. Správcem toku je Statutární město Liberec a Lesy ČR. 
 
Od pramenné části až po lesní koupaliště má tok přírodní charakter. Pod koupalištěm byla 
část koryta toku vydlážděna v souvislosti s vybudováním přechodu přívodního řadu z 
Jizerského vodojemu do vodojemu Ruprechtice. Poté je koryto toku opět přírodního 
charakteru s jednou štěrkovou zdrží až po první objekty v ulici Stroupežnického, odkud je tok 
zatrubněn. Protéká přes areál lukostřelců, podél ulice Tiché, poté v nábřežních zídkách až k 
Sovově ulici. Dále tok protéká areálem ZOO a teče směrem k Masarykově ulici, kde má  
harakter otevřeného koryta s vegetační úpravou. V rámci areálu ZOO je na toku Labutí  
ezírko. Vodní tok je využíván pro potřeby ZOO, z tohoto důvodu také bylo na horním toku 
vyhlášeno hygienické pásmo ochrany. Od ulice Vítězné přes areál LTV až ulici Vítěznou je 
poté potok zatrubněn potrubím DN 150. Posléze potok protéká zástavbou, místy vyvěrá na 
povrch (pod ul. Rychtářskou). Od benzinové pumpy v ulici Sokolské až po ústí do Lužické 
Nisy je koryto toku otevřené upravené v nábřežních zdech. 
 
Z výsledků monitoringu toku bylo zjištěno, že v plaveninách Nisy se vyskytuje arsen, 
kadmium, rtuť a benzo(a)pyren. Zatížení sedimentů těmito látkami je dosud jen mírné, 
problém představuje znečištění biofilmu, zejména arsenem a olovem, kde tyto látky dosahují 
nejvyšších koncentrací v ČR. Lužická Nisa je levým přítokem Odry. Její celková délka 
dosahuje 252 km, z toho 54 km připadá na Čechy. Povodí zaujímá plochu 4197 km2.  
 
Podél trasy toku od Masarykovy ul. od budovy Lázní vede souběžně kmenová stoka XIII, 
jejíž stavba byla dokončena v roce 1998. V rámci dokončení došlo k oddělení odpadních vod 
od toku.  



 

Upraven 1. Odstave v Dobudování kanalizace  
Zvýšená kapacita ČOV-Růžodol díky projektu Lužická Nisa umožní napojení dalších přípojek 
na kanalizační systém. Dostavba kanalizace odstraní produkci znečištění, kterou způsobují 
staré septiky a žumpy. Jedná se hlavně o přepady ze septiků odtékajících do povrchových 
vod nebo se vsakujících do terénu.  
 

Upravena v kap. 2.1 5 Tabulka 1: Seznam památek v zón ě Lidových sad ů 

Objekt Ulice Číslo rejst říku 
Severočeské muzeum 
Park u muzea 

Masarykova 485/I. a 437 19521/5-3580 

Městské lázně, mřížové oplocení Masarykova 723/1 43949/5-5233 
Bývalá Obchodní komora- dnes 
Medicentrum 

Masarykova 699/I 43948 / 5-5232 

Činžovní dům včetně vyhlídkové 
věže 

Lidové sady č. p. 425/I 37628 / 5-5054 

obytná stavba Vítězná 770/7 44023/5-5328 
Vila Vítězná 725/40 11891/5-5591 
Strossova vila Husova 186/64 43954/5-5238 

 

Kap. 2.6.1 – Dostupnost a mobilita 

Upraven první odstavec: 

Dopravní dostupnost je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících kvalitu ekonomického 
rozvoje i osídlení lokality. Historické propojení Lidových sadů s centrem města, doprava na 
periferii přes Lidové sady i sídlo mnoha turisticky vyhledávaných institucí činí z této zóny 
dopravně velmi vytíženou oblast města. V některých místech je možné zmínit špatnou 
kapacitu komunikační sítě zóny, zejména šířkové parametry, sklonové a směrové poměry, 
které způsobují horší dostupnosti zóny v SV části. 
 

Doplněn obrázek: 

 

 

 

 

 

Poslední odstave: 

Problém s nedostatkem parkovacích míst bude muset být řešen prioritně. Záměrem města je 
zajistit výstavbu kapacitních parkovišť pro potřeby lokality (zázemí pro ZOO, Botanickou 
zahradu, turistiku a rekreaci v zóně). Dalším návrhem je využití parkovacích systémů P&R 



umístěných u průtahu I/35 spolu s vybavením řídících a informačních systémů, v kombinaci 
s tramvajovou dopravou. 
 

3) Kap. 2.1.8 – upravena SWOT zóny 

Příležitosti  

� aplikace parkovacích systémů P&R umístěných u průtahu I/35,  

� spojnice Nová Pastýřská – napojení Lidových sadů z průtahu I/14 vedeného centrem 
města 

Ohrožení 

! zvýšení individuální automobilové dopravy v této lokalitě 

 

4) Kap. 3 Popis opat ření 

Do opatření 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování podmínek pro sociální 
integraci byla doplněna podporovaná činnost  

Podpora sociální integrace zdravotně postižených občanů 

Do Opatření 5.2 Rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti byla doplněn podporovaná 
činnost 

Oddělení pěší a cyklistické dopravy od automobilové dopravy 

 

5) Kap. 7.3.2 - Předkládání projektových zám ěrů k zařazení do 
IPRM 

Doplněn odstavec pod hodnotící kritéria: 

Výběr předkládaných projektů bude podléhat zároveň výběru z hlediska vlivů na ŽP na 
základě kritérií, které jsou uvedeny v kap. 11.3. Na základě výsledků hodnocení splnění 
kritérií budou teprve doporučovány projekty a to zejména ty, které budou z hlediska životního 
prostředí a veřejného zdraví působit nejpříznivěji. 
 

Kap. 7.6 Zm ěny v IPRM 

Monitorování projekt ů a změny projekt ů předložených v rámci IPRM 

Monitorování u dílčích projektů bude sledovat i Statutární město Liberec vzhledem 
k dodržení naplnění cílů stanovených v IPRM a průběžného sledování zm ěn a možných 
vliv ů na jednotlivé složky životního prost ředí. Město uloží do smlouvy při zařazování 
dílčího projektu do IPRM podmínku odevzdání závěrečné zprávy a oznamování změn 
v realizaci projektu z důvodu nesplnění časového a finančního harmonogramu. Pokud 
nastane v některém dílčím projektu podstatná změna, příjemce informuje o této skutečnosti 
ŘO ROP SV postupem uvedeným v Příručce pro příjemce a zároveň o této změně informuje 
manažera IPRM, který posoudí, zda tato změna má vliv na IPRM. V případě, že změna má 



podstatný vliv na IPRM, je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny 
do IPRM. 

6) Kap. 9.2 Udržitelný rozvoj  

upraven odstavec Doprava 

Co se týče udržitelného rozvoje dopravy, řeší IPRM 2 opatření. Ve snaze zpříjemnit život 
občanům a návštěvníkům města řeší opatření výstavbu, modernizaci a rozvoj dopravní 
infrastruktury a rozvoj dopravní dostupnosti a bezpečnosti, na kterou se klade velký důraz. 
V rámci řešení dopravy se nezapomene i na možnosti rozvíjet pěší komunikace a cyklostezky a 
ohled na bezbariérové úpravy pro zajištění dostupnosti zóny. Při výstavb ě, modernizaci a 
rozvoji dopravní infrastruktury je nutno up řednost ňovat ekologické zp ůsoby dopravy.  

 

upraven poslední odstavec 

Princip udržitelného rozvoje bude detailněji řešen a uplatněn u každého dílčího projektu 
samostatně. Protože součástí IPRM jsou investiční projekty, bude nutné každý projekt 
předkládaný v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Veškeré stavební 
práce je nutno vykonávat tak, aby bylo zajištěno omezení vzniku rizikových škodlivin (hluk, 
prach, znečištění vozovek a likvidace odpadů ze stavebních úprav) a aby byly 
minimalizovány i všechny další negativní vlivy v období výstavby (např. minimalizace záborů 
ploch, zajištění staveniště i používaných stavebních mechanismů a dopravních prostředků 
proti únikům závadných látek, minimalizace rizika kontaminace půdy a vod nebezpečnými a 
závadnými látkami, bezpečná likvidace odpadních vod ze stavby apod.). Budoucí stavby 
nesmí významně nebo znatelně negativně ovlivnit klimatické poměry, ovzduší, nesmí 
kontaminovat půdu ani nesmí narušit stabilitu stávajících ekosystémů. Projekty musí být 
realizovány v souladu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. K opravě a stavebním úpravám budou použity jen materiály s 
certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Nakládání s odpady musí být řešeno ve smyslu 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,  vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, a v souladu s dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. Vlastní provoz 
nových budov a zařízení po realizaci projektu lze pokládat za ekologicky šetrný, nedojde - li k 
překračování povolených limitů znečištění ovzduší, odpadních vod, hluku a způsobu likvidace 
odpadů. Provoz realizovaných projektů musí být také šetrný vůči dalším složkám životního 
prostředí, nesmí docházet k jejich významnému narušení nebo negativnímu ovlivnění. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nesmějí představovat žádné riziko z hlediska 
ochrany zdraví osob ani životního prostředí. V povinných přílohách žádosti dílčích projektů 
budou doložena stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje, 
případně Ministerstva životního prostředí k projektům. Konkrétně jde o Stanovisko k 
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, a Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na 
území soustavy NATURA 2000, dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  Ze stanovisek musí jednoznačně vyplývat, že projekt 
nemá negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nemůže mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 



 

 

7) Dopln ěna nová kapitola č. 11 – zde není uvedena úplně finální verze – 
vyhodnocení bude teprve ukončena, zejména bude doplněna kapitola 11.4 

11 Podmínky, opat ření, ukazatele a kritéria navržená 
ve vyhodnocení vliv ů koncepce IPRM pro 
předcházení, snížení, vylou čení a kompenzaci 
významných nep říznivých vliv ů vyplývajících 
z realizace koncepce a jejích projekt ů 

11.1 Podmínky pro realizaci navržených rozvojových opat ření 

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných předpokládaných 
negativních vlivů předložené koncepce IPRM - zóny Lidové sady jsou formulována v podobě 
podmínek pro realizaci navržených rozvojových opatření a návrhu jejich možných aktivit, 
které spolu mají vést k naplňování specifických cílů návrhu koncepce. 

Zároveň je stanovena podmínka vypracování hlukové mapy pro  lokalitu zóny Lidové 
sady a Ak čního plánu zdraví.  

V této kapitole jsou shrnuty návrhy na opat ření pro realizaci koncepce, které vyplývají 
z posouzení dle dílu 3 zákona 100/2001 Sb., v platn ém znění.:  

Možné vlivy jednotlivých prioritních oblastí na životní prostředí a případná opatření 
k zamezení těchto vlivů jsou: 

Prioritní oblast 1 Ekonomický rozvoj 

V rámci této prioritní oblasti dojde k rekonstrukci některých stávajících objektů či k výstavbě 
nových objektů. Vzhledem k tomu, že se předpokládá napojení všech objektů na stávající 
centrální zdroj tepla, zde nevznikne nová emisní zátěž, 

Vzhledem k tomu, že realizací této prioritní oblasti dojde k zvýšení požadavků na dopravu a 
pohyb obyvatel je doporučeno upřednostnit městskou hromadnou dopravu a jinou 
nemotorovou dopravu – podpora zvýšení kapacity a bezpečnosti pěších a cyklistů. 

Realizací této prioritní osy dojde k mírnému zvýšení nároků na potřebu vody a tím dojde ke 
zvýšení množství vody odpadní. Vzhledem k stávající vodohospodářské infrastruktuře 
v daném území o dostatečné kapacitě nedojde realizací této prioritní oblasti k významnému 
vlivu na vodní prostředí, V předpokládaných místech realizace je napojení na vodovod a 
kanalizaci.  

Realizací prioritní oblasti 1 dojde ke zvýšení zpevněných ploch v území. U odvodu dešťových 
vod je zde doporučeno maximální možné zasakování přímo v daném území. 

Zasáh do zeleně by měl být minimalizován. Pokud dojde k případné likvidaci zeleně, mělo by 
dojít k patřičné náhradě.  

Prioritní oblast 2 Sociální integrace 

Vzhledem k charakteru prioritní oblasti 2 (vzdělávání a sociální integrace) a v případě 
respektování požadavků na ochranu životního prostředí (dle platné legislativy) se vlivy na 
životní prostředí v této oblasti předpokládají minimální.  



Prioritní oblast 3 Životní prost ředí 

Realizací této prioritní oblasti nedojde k negativním vlivů naživotní prostředí. Naopak aktivity 
jako regenerace a rozvoj městské zeleně, využívání obnovitelných zdrojů energie, 
zateplování budov, systémy odděleného sběru odpadů…atd. vedou ke zvýšení kvality 
životního prostředí v daném území. 

Prioritní oblast 4 P řitažlivé m ěsto 

Ani u opatření tohoto specifického cíle se nepředpokládají závažné vlivy na složky ŽP, 
většina opatření i aktivit je formulována a zaměřena na zlepšení některých složek ŽP. I zde 
opět postačí dodržovat požadavky legislativních předpisů na ochranu životního prostředí a 
veřejné zdraví.  

Prioritní oblast 5 Dostupnost a mobilita  

Náplní tohoto specifického cíle jsou především dopravní stavby – ať již rekonstrukce nebo 
nová výstavba. V případě výstavby silničních komunikací je možno očekávat veškeré 
obvyklé vlivy na složky ŽP, které takové stavby mívají, a je proto nutno realizovat obvyklá 
preventivní a zmírňující opatření pro komunikace, zejména ochranu před hlukem, 
minimalizaci imisního zatížení, ochranu vod, minimalizaci záborů půdy s vyloučením záborů 
I. a II. třídy ochrany, omezení fragmentace krajiny a zajištění případných migračních cest 
živočichů atd.   

V případě výstavby cyklostezek je situace dvojaká: na jednu stranu mají výrazně pozitivní 
vlivy oproti motorové dopravě a opatření na ochranu ŽP se nevyžadují, na druhou stranu 
může jejich nové budování zejména v zalesněných oblastech nebo v přírodně cenných 
územích také přinášet nepříznivé vlivy, zvláště pokud jsou budovány se zpevněným 
povrchem. Zde je na místě požadovat opatření jako např. minimální narušení původního 
rostlinného pokryvu, minimalizace záborů pro stezku, vedení trasy tak, aby nebylo nutno 
kácet lesní porosty ani hodnotnou mimolesní zeleň, zamezit vjezd a vstup např. do ZCHÚ, 
do lesních školek, do lokalit s výskytem lesní zvěře apod. Dále je nutno zajistit v případě 
cyklostezek v lese pravidelný úklid odpadků apod.  

Prioritní oblast 6 Správa v ěcí veřejných 

Vzhledem k tomu, že neinvestiční opatření a aktivity tohoto specifického cíle nijak neovlivňují 
složky životního prostředí, není nutno doporučovat žádná opatření na ochranu složek ŽP.  

Návrh hlavních obecných opat ření pro realizaci koncepce IPRM Liberec – zóna Lido vé 
sady: 

- průběžně zkvalitňovat a optimalizovat dopravní infrastrukturu, oddělit pěší a 
cyklistickou dopravu od automobilové dopravy  

- preferovat zajištění dopravní obslužnosti zóny Lidové sady kapacitní tramvajovou 
dopravou  

- nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky zóny řešit i aplikací parkovacích 
systémů P&R umístěných v návaznosti na průtah silnice I/35 a městskou 
hromadnou dopravu. Využít i telematických systémů při navádění osobních vozidel 
na tyto parkovací systémy  

- při zajišťování dopravní obslužnosti zóny Lidové sady nezavádět a omezovat 
individuální automobilovou dopravu do této lokality. Upřednostňovat především 
ekologickou dopravu – tramvajovou dopravu, dále i jiné druhy MHD    

- následné konkrétní projekty, které budou naplňovat specifické cíle a aktivity IPRM 
Liberec – zóna Lidové sady, a které se budou přímo dotýkat lesních pozemků nebo 
50 m pásma od nich, konzultovat předem s orgánem státní správy lesů (KÚ LK, 
odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí) pro předejití konfliktů při 
umísťování staveb na lesní pozemky nebo v jejich bezprostřední blízkosti   



- zájmová oblast zóny Lidové sady je územím s archeologickými nálezy, stavebníci 
jsou povinni podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému 
ústavu AV ČR, v.v.i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum.   

- V případě stavebních záměrů v prostředí městské památkové zóny je podle § 14 
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není 
kulturní památkou, ale je v památkové zóně, povinen k zamýšlené stavbě, změně 
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, 
úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat 
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17).   

- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vyloučit zábory kvalitních zelených ploch s výskytem 
hodnotných vzrostlých stromů  

- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vyloučit zásahy do VKP (ze zákona i registrovaných), 
které by narušily jejich velikost a rozsah, hodnotu nebo funkčnost 

- Projekty, které se budou dotýkat zájmů ochrany přírody a krajiny, předkládat ve 
variantách, které budou minimalizovat zásahy do veřejné zeleně, krajinného rázu a 
VKP  

- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vyloučit negativní narušení nebo zásah do stávajícího 
zachovaného krajinného rázu zóny Lidové sady. Projekty navrhnout tak, aby 
respektovaly a zachovaly stávající charakter zóny Lidové sady a jeho krajinný ráz 
(tzn. např. nebudovat soustředěnou bytovou zástavbu, nestavět mnohapodlažní 
objekty, nezahušťovat stávající zástavbu novými objekty, apod.)  

- U budoucích projektů záměrů, které budou nárokovat trvalý zábor ZPF, je potřeba 
požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s vynětím půdy ze ZPF.  

- Projekty s nárokem na vynětí půdy ze ZPF zpracovat tak, aby byl respektován 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhl. č. 13/1994 Sb. a Metodický pokyn 
OOLP MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96, tzn. vyloučit zábory ZPF v I. 
a II. třídě ochrany ZPF a nutné zábory směřovat na méně kvalitní půdy s třídou 
ochrany ZPF III., IV. a V.   

- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vyloučit takové řešení, které by zhoršilo životní podmínky 
zvěře v území a které by mohlo způsobit zraňování či usmrcení zvěře. Jako 
preventivní opatření zahrnou do projektů např. oplocení komunikací s pohybem 
motorových vozidel, omezení pohybu psů bez vodítka aj. Provádět důsledné 
kontroly dodržování těchto opatření. 

- Zpracovat Akční plán zdraví pro město Liberec a jeho cíle zohlednit při realizaci 
koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady  

- Zpracovat Hlukovou mapu zóny Lidové sady a její výsledky a závěry zohlednit při 
výběru a realizaci projektů, naplňujících koncepci IPRM  

- Minimalizovat zásahy do PUPFL  a minimalizovat kácení lesní i mimoletní zeleně, 
v případě nutného kácení navrhnout kompenzační opatření  

- Rozšíření indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce v oblasti ovzduší o 
imise klasických škodlivin, těžkých kovů a polétavého prachu 



 

11.2 monitorovací ukazatele (indikátory) vlivu konc epce na 
životní prost ředí 

V návrhové části předkládaného návrhu koncepce Integrovaný plán rozvoje města Liberec – 
Lidové sady jsou stanoveny indikátory měřitelnosti naplňování všech 6 specifických cílů. 
Specifický cíl 3 (Zlepšení stavu životního prostředí) je sledován 3 indikátory. Pro účely 
naplnění podmínek ochrany životního prostředí v rámci procesu vyhodnocení vlivů koncepce 
bylo nutné stanovit další indikátory tak, aby bylo možné co nejlépe, ale i efektivně, sledovat 
stav životního prostředí a jeho změny, které by mohly v důsledku realizace koncepce IPRM 
nastat. 

V průběhu realizace koncepce IPRM je třeba sledovat nejméně tyto navržené indikátory (viz. 
níže), aby bylo možno průběžně vyhodnocovat, zda realizace koncepce splňuje a zohledňuje 
referenční cíle ochrany životního prostředí a zda nevznikají oproti předpokladům nepříznivé 
vlivy, které by bylo nutné řešit návrhem dalších zmírňujících opatření pro ochranu složek ŽP. 

Jednotlivé indikátory jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Tabulka 55: Navrhované monitorovací ukazatele (indi kátory) vlivu IPRM na životní prost ředí 
a veřejné zdraví 

Oblast vlivu  Indikátor  Zdroj  

Znečištění 
ovzduší 

Emise okyselujících látek ČHMÚ, ČSÚ LK 

Emise tuhých znečišťujících látek ČHMÚ, ČSÚ LK 

Výkony v dopravě (osobní, nákladní, MHD) MML 

Kvalita vod  Počet obyvatel  napojených na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV 
a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel 

ČSÚ LK 

Kvalita vody (dle kategorií) ve sledovaných tocích a profilech ČHMÚ, ČSÚ LK 

Obsah fosforu a dusíku v povrchových vodách ČSÚ LK 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) ve vodách ČSÚ LK 

Znečištění půdy, 
staré ekologické 

zátěže 

Počet starých ekologických zátěží a brownfields MML 

Plocha revitalizovaných území v km2 (přírůstek) MML 

Energetika, 
alternativní 

zdroje 

Roční spotřeba a výroba energie ČSÚ LK 

Počet podpořených projektů na úsporu energie Městský energetik 

Podíl výroby elektřiny a tepla z OZE  MPO, ERÚ 

Zemědělské 
a lesní pozemky 

Rozloha zemědělské půdy  MZE, ČSÚ LK 

Podíl jednotlivých kategorií lesa (hospodářské, ochranné a zvláštního 
určení) 

ÚHUL 

Nakládání 
s odpady 

Celková produkce odpadů MML, ISOH, VÚV 
T.G.M 

Množství recyklovaných odpadů MML, ČSÚ LK 

Množství odpadů ze separovaného sběru MML, ČSÚ LK 

Množství produkovaných nebezpečných odpadů MML, ČSÚ LK 

Péče o přírodu 
a krajinu 

Celkové pořízené investice na ochranu životního prostředí ČSÚ LK 

Počet upravených a rekonstruovaných veřejných prostranství MML 

Péče 
o urbanizovaná 

území 

Zastavěná plocha ČSÚ LK 

Rozloha a podíl zeleně na území zóny MML 

Množství investic do protipovodňových opatření MML 

Výměra území s vyřešenou protipovodňovou ochranou MML, Povodí, MZe 
ČR 

Rozloha území se zvýšenou hlukovou zátěží a jeho podíl z celkové KÚLK 



Oblast vlivu  Indikátor  Zdroj  

plochy Statutárního města Liberec 

Kulturní 
památky 

Množství investic do zachování a obnovy kulturních památek a 
regenerace Městské památkové zóny 

MML 

Počet nově opravených kulturně historických památek MML 

Doprava  Délka nově vybudovaných komunikací MML 

Délka cyklistických stezek MML 

Počet cestujících MHD MML 

 

11.3 Stanovení indikátor ů (kritérií) pro výb ěr projektu 

Výběr předkládaných projektů bude podléhat hodnocení nejen z hlediska cílů a opatření 
IPRM a pravidel a podmínek jednotlivých operačních programů, ale zároveň budou 
posuzovány z hlediska vlivů na ŽP na základě níže zmíněných kritérií. Na základě výsledků 
hodnocení splnění kritérií budou teprve doporučovány projekty a to zejména ty, které budou 
z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví působit nejpříznivěji. 

Při hodnocení konkrétních projektů je nutné vybrat pouze ta kriteria, která jsou relevantní 
k danému projektu, případně je doplnit o referenční cíle, jež zastřešují celou oblast ochrany 
životního prostředí v souladu s národními dokumenty. Projekt musí být z těchto hledisek 
posouzen komplexně včetně navazujících činností a nepřímo vyvolaných efektů. 
Tabulka 56: Kritéria pro výb ěr projektu vzhlede na vlivy životního prost ředí 

Oblast  Kritérium  

Obecná 
ochrana 
životního 
prost ředí 

respektování chráněných území 

respektování a podpora funkčnosti vymezených prvků ÚSES 

používání BAT - nejlepších dostupných technologií 

nezvyšování stávající hlukové zátěže území, případně její snížení 

udržitelnost daného záměru v území 

přínos nositele projektu k řešení ekologické problematiky území (odstranění „černých“ 
skládek a objektů, zachování biodiverzity a údržba krajiny,…) 

celkový pozitivní dopad na region vzhledem ke zvyšování ochrany životního prostředí a 
uplatňování principů udržitelného rozvoje 

návaznost a soulad s koncepcemi okolních území v širších vztazích 

aplikace úspor energií při realizaci projektu 

kvalita, spolehlivost a energetická náročnost použitých technologií (např. ve srovnání s BAT) 

vyřešené odstraňování odpadů již v přípravných projekčních fázích, s preferencí možností 
materiálového a energetického využití odpadu; sledování cílů POH SML 

environmentální přínos budovaných dopravních komunikací; zpracování variant dopravních 
záměrů 

významnost negativních dopadů protipovodňových opatření ve srovnání s jinými variantami 

komplexnost souhrnu opatření projektu pro eliminaci, minimalizaci a kompenzaci vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví 

Kvalita ovzduší  maximální omezení emisí škodlivin do ovzduší 

minimalizace produkce pachových látek do ovzduší 

podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie 

Kvalita vody a 
vodní bilance 

vyloučení nebo snížení kontaminace povrchových a podzemních vod 

nezvyšování eutrofizace povrchových vod 

maximum zasakování čistých dešťových odpadních vod na pozemku 

Půda minimalizace záboru ZPF (celkového a především I. a II. třídy ochrany), popř. PUPFL 

zaměření podnikatelských aktivit do lokality typu brownfields 

vyloučení kontaminace půdy 



Oblast  Kritérium  

Biota  zabraňování šíření invazivních druhů 

nenarušování hodnotných biotopů, minimalizace zásahů do ÚSES, VKP apod. 

minimalizace kácení zeleně 

zahrnutí plánu ozelenění již do projektové přípravy – sadovnické úpravy 

využívání autochtonních a stanovištně vhodných druhů dřevin a rostlin pro výsadby 

Krajina  nenarušování, resp. minimalizace narušení krajinného rázu 

minimalizace fragmentace krajiny (především u liniových staveb) 

soulad s platnou územně plánovací dokumentací 

omezení suburbanizace města rozšiřováním zástavby do venkovské krajiny; využívat 
zastavitelné území města 

Další environmentální kritéria pro výběr realizačních projektů bude možno podle potřeby 
stanovit následně, po konkretizaci jednotlivých projektů a po jejich lokalizaci v určitém území. 

 

11.4 Podmínky pro koncepci a její projekty, které v yplývají 
z obdržených vyjád ření k návrhu koncepce, vyhodnocení 
vliv ů koncepce (SEA) a z ve řejného projednání 

V rámci vyhodnocení vlivů koncepce, vyjádření k návrhu koncepce a veřejného projednání 
byly stanoveny tyto další podmínky pro koncepci a její projekty: 

- Při návrhu projektů záměrů, které budou naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
minimalizovat nebo zcela vyloučit takové řešení, které by zhoršilo životní podmínky 
zvěře v území a které by mohlo způsobit zraňování či usmrcení zvěře. Jako 
preventivní opatření zahrnou do projektů např. oplocení komunikací s pohybem 
motorových vozidel, omezení pohybu psů bez vodítka aj. Provádět důsledné 
kontroly dodržování těchto opatření 

- Zpracovat Akční plán zdraví pro město Liberec a jeho cíle zohlednit při realizaci 
koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady  

- Zpracovat Hlukovou mapu zóny Lidové sady a její výsledky a závěry zohlednit při 
výběru a realizaci projektů, naplňujících koncepci IPRM  

- Projekty, které se budou dotýkat lesních pozemků nebo pásma do 50 m od jejich 
hranice, projednat předem s příslušnou státní správou lesů   

- Projekty, které se budou dotýkat zájmů ochrany přírody a krajiny, předkládat ve 
variantách, které budou minimalizovat zásahy do veřejné zeleně, krajinného rázu a 
VKP    

- Minimalizovat zásahy do PUPFL  a minimalizovat kácení lesní i mimolesní zeleně, 
v případě nutného kácení navrhnout kompenzační opatření  

- Rozšíření indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce v oblasti ovzduší o 
imise klasických škodlivin, těžkých kovů a polétavého prachu 

 

8) Dopln ěna příloha k indikativnímu seznamu projekt ů  
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Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

 

Vyhodnocení koncepce 
z hlediska vliv ů na životní prost ředí a veřejné zdraví 
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 v rozsahu podle přílohy č. 9 zákona 
 

 
 
 
 
 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
KE KONCEPCI A K VYHODNOCENÍ KONCEPCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel:   Statutární m ěsto Liberec 
     Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 
Zpracovatel koncepce:   Statutární m ěsto Liberec 
     Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 
Zpracovatel posouzení:  CITYPLAN, spol. s r.o. 

Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 
Spolupráce na posouzení: Ing. Zuzana Toniková – ENV I-TON 

držitelka autorizace dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb.  
Nám. Interbrigády 3, 160 00 Praha 6 

 

 

 

Praha , b řezen  2009 
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Souhrnné vypořádání všech připomínek, 
obdržených k návrhu koncepce IPRM Liberec – zóna Lidové sady, 

k vyhodnocení vlivů koncepce (SEA) a na veřejném projednání 
 
 
 

1. Vypořádání připomínek ke zveřejněnému návrhu koncepce IPRM a 
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
(dokumentace SEA)  

 
Ke zveřejněnému návrhu koncepce IPRM a k dokumentaci SEA se v zákonné lhůtě písemně 
vyjádřily následující dotčené správní úřady, dotčené územně samosprávné celky a veřejnost: 
 
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 

2.2.2009  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 

5.2.2009  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví dne 10.2.2009 
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy dne 12.2.2009   
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 13.2.2009  
– Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dne 12.2.2009  
– Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí dne 19.2.2009  
– Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec dne 20.2.2009  
– Občanské sdružení Staré Město Liberec dne 16.2.2009  
 
 

2. Vypořádání připomínek z veřejného projednání návrhu koncepce IPRM a 
vyhodnocení SEA, konaného dne 16.2.2009  

 
Na veřejném projednání vznesli dotazy a připomínky k návrhu koncepce a k vyhodnocení 
SEA následující občané a veřejnost:  
 
– Paní ing. Alena Dvořáčková za OS Staré Město Liberec  
– Paní Zuzana Tachovská za OS Staré Město Liberec  
– Pan Oldřich Řezáč  
– Pan Martin Kmínek, za OS Staré Město Liberec a za Ještědskou sportovní  
– Paní Havlíková (ze Sosnové ulice) 
– Pan Zápotocký  
 
Jejich připomínky a dotazy byly zodpovězeny přímo na místě při veřejném projednání, jak je 
uvedeno v zápisu z tohoto veřejného projednání.  
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3. Vypořádání připomínek obdržených ve zjišťovacím řízení k oznámení koncepce 
IPRM  

 
Ke zveřejněnému oznámení koncepce IPRM se v zákonné lhůtě písemně vyjádřily následující 
dotčené správní úřady, dotčené územně samosprávné celky a veřejnost: 
 
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 

25.7.2008  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví dne 8.8.2008  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy dne 8.8.2008  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů dne 

14.8.2008  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 

18.8.2008  
– Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

dne 22.8.2008  
– Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec dne 18.8.2008  
– Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dne 19.8.2008  
– Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí dne 22.8.2008  
– Statutární město Liberec, náměstek primátora Ing. Ivo Palouš dne 18.8.2008  
– Občanské sdružení Staré Město Liberec dne 25.8.2008  
– Pan Oldřich Řezáč dne 25.8.2008  
 
Po uplynutí zákonné lhůty pro vyjádření bylo doručeno dodatečně ještě další vyjádření 
Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 4.9.2008. Podle ustanovení § 10c 
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 
nepřihlíží. Z toho důvodu nebylo toto vyjádření zahrnuto do závěru zjišťovacího řízení.  
 
 

4. Vypořádání doporučení a požadavků z dokumentace SEA na doplnění koncepce 
IPRM  

 
Požadavky na doplnění koncepce ve smyslu zahrnutí doporučených zmírňujících, 
eliminačních a kompenzačních opatření na ochranu složek životního prostředí a veřejného 
zdraví při realizaci koncepce a jejích projektů, monitorovacích indikátorů pro sledování vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a kritérií pro výběr projektů přímo do koncepce 
byly formulovány v dokumentaci SEA zejména v kapitolách 2, 7, 9 a 11 a v návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – KÚ LK.   
 
 
 
 

V následujících tabulkách jsou podrobně vypořádány všechny výše uvedené 
připomínky a požadavky.  
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Vypořádání připomínek k návrhu koncepce IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ včetně vyhodnocení SEA (zpracované do 
přehledných tabulek): 

 
1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 

prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  
č. Subjekt 

(datum 
vyjád ření) 

Relevance: 
návrh (1) 
/SEA (2) 

Znění připomínky  Vyjád ření k  připomínce  Akceptována / 
Neakceptována  

1 KÚLK – 
OKPPCR 
(5.2.2009) 

1 

K návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna Lidové 
sady“  máme z hlediska zájmů státní památkové péče připomínku ke kapitole 2. 
Popis zóny, 2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny, podkapitola 2.1.5. 
Přitažlivá zóna (s. 120), kde je uveden neúplný výčet kulturních památek ve 
vymezené oblasti zóny Lidových sadů (viz následující tabulka), ačkoliv jsme 
tento nedostatek připomínkovali ve fázi oznámení koncepce. Požadujeme jejich 
doplnění, jinak nemáme k předloženému návrhu koncepce další připomínky. 
 

V koncepci upraveno dle tabulky Akceptováno 

2 1,2 

Upozorňujeme, že zájmová oblast – zóna Lidové sady - je ale územím 
s archeologickými nálezy podle dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění. Pokud se na tomto území bude provádět 
stavební nebo jiná činnost (parkové úpravy, terénní úpravy apod.), mají 
stavebníci povinnost oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. (se sídlem 
Letenská 4, 118 01 Praha 1) dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Koncepce : Bude řešeno v rámci 
přípravy jednotlivých projektů.  
 
SEA:   Připomínka byla v rámci 
vyhodnocení již zohledněna 
(kapitola 2.11.3 Archeologické 
nálezy) a zahrnuta do podmínek 
realizace koncepce.   

Akceptováno 

 1 
Oddělení cestovního ruchu nemá k předloženému návrhu koncepce 
„Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady“ žádné připomínky 
ani požadavky na doplnění. 

 
Bez komentáře.  Akceptováno 

3 
 

KÚLK –  
OŽPZ 
(13.2.2009) 
 
 
 
 
 

1,2 

Z hlediska ochrany ovzduší lze v důsledku realizace předmětného záměru 
reálně předpokládat, očekávat určité, dnes těžko přesně definovatelné zhoršení 
imisní situace v dané lokalitě, tj. v bezprostřední blízkosti Botanické zahrady, 
emisemi z automobilové dopravy, a to v důsledku uzavření Purkyňovy ulice a 
rovněž tak nelze vyloučit občasné, opět blíže těžko definovatelné ovlivnění 
nejbližší bytové zástavby pachovými látkami z prostoru Zoologické zahrady 
(výběhy zvěře). Problematiku řešení stávajících místních zdrojů spalujících 
pevná paliva lze v daném případě považovat za irelevantní. Případné postupné 

Koncepce:  Bude vzato v potaz 
při přípravě jednotlivých 
projektových záměrů.  
V současné době dle pracovníků 
Magistrátu města Liberec 
probíhá vypracování dopravní 
studie celé zóny, kde budou 
zkoumány různé varianty řešení 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nahrazení těchto malých spalovacích zdrojů jinými, z hlediska emisí příznivějšími 
zdroji energie není a ani nemůže být řešeno v rámci dané koncepce 
(ekonomické vlivy).  
Orgánu ochrany ovzduší nepřísluší posuzovat vhodnost a nutnost navrženého 
propojení Botanické zahrady a Zoologické zahrady. Z hlediska ochrany ovzduší 
by však bylo vhodným řešením, alespoň částečné omezení provozu individuální 
automobilové dopravy v dané lokalitě, tj. v blízkosti Botanické zahrady. 
V případě možnosti emisí pachových látek z prostoru Zoologické zahrady zřejmě 
nelze učinit žádné reálné opatření, které by účinným způsobem zabránilo jejich 
případnému vzniku. Částečně snad pouze tím, že v daném novém prostoru 
budou umístěny výběhy zvířeny, které budou z pohledu produkce pachových 
látek příznivější. 

dopravy v zóně. 
 
SEA:  Předložené náměty 
projektů byly hodnoceny pouze 
rámcově. V dokumentaci SEA 
byla stanovena kritéria a 
podmínky pro jejich realizaci, do 
návrhu stanoviska KÚ LK byly v 
tomto smyslu formulovány 
podmínky. Jednotlivé projektové 
záměry budou dále  hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle části druhé zákona č. 
100/2001 Sb., součástí kterých 
bude i posouzení vlivu na 
ovzduší dle zákona č.  86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, který 
taktéž upravuje i problematiku 
pachových emisí. Součásti 
posouzení jednotlivých projektů 
bude i řešení a zhodnocení 
dopravní situace. V rámci 
opatření pro realizaci koncepce 
bylo doporučeno upřednostnění 
především ekologické 
tramvajové dopravy a jiných 
druhů MHD, omezení a 
nezavádění individuální dopravy 
a dále formulován požadavek na 
zpracování dopravní studie pro 
projekt Purkyňova arboreta.     

4 1 

Na straně 118 stále uváděno dobudování kanalizace a ČOV v zóně, které jsme 
připomínkovali jako zavádějící. Dtto v tabulce na str. 148 a na str. 197. 

Upraveno.  
Odstraněna věta a část bodu 
obsahující ČOV na uváděných 
stranách 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

5 2 

Na str. 139 je uvedeno, že připomínky z daného hlediska byly zohledněny a 
zapracovány do kapitoly 2.5. 
U oddílu „Prevence povodní“ se tak zcela nestalo, použité formulace nejsou 
z daného hlediska přesné. 
Ochrana před povodněmi se řídí vodním zákonem, povodňový plán je 
zpracováván na základě povinnosti stanovené vodním zákonem, povodňovým 
plánem SML se řídí povodňové orgány (nejen povodňová komise) SML a ne 
komise v LK, povodňový plán má každý vlastní (jak obce, tak kraj), cílem 
povodňových plánů není minimalizace výskytu velkých vod (výskytu povodní se 
nedá zabránit) ale řádně se na povodeň připravit a tím minimalizovat škody, 
apod.  
V textu užíván pojem zátopové území, od roku 2002 nahrazen pojmem 
záplavové území. 

SEA:  Připomínky byly 
akceptovány, v případě úpravy 
nebo doplnění vyhodnocení 
SEA, event. pro formulování 
podmínek by byly formulace 
upřesněny (KÚ si však 
nevyžádal úpravu znění 
vyhodnocení SEA). Data byla 
čerpána z internetových stránek 
Statutárního města Liberec 
dostupných z:  
http://www.liberec.cz  

Akceptováno 

6 1,2 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Libereckého kraje 
přešetřil Návrh koncepce „ Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna Lidové 
sady“, jehož předkladatelem je Statutární město Liberec, včetně SEA 
vyhodnocení. K předloženému znění návrhu včetně vyhodnocení SEA z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky. 
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatní konkrétní požadavky a 
stanoví konkrétní podmínky při posuzování konkrétních záměrů na 
zemědělském půdním fondu a  při řízeních  o udělení souhlasů podle § 9 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněních 
pozdějších předpisů. 

Koncepce:  Projekty budou 
posuzovány z hlediska 
podmínek uvedených v kap. 
11.1, 11.3 a 11.4 koncepce a 
dále individuálně v řízení o 
vydání územního rozhodnutí 
s povinností předložení 
souhlasu s vynětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu.  
 
SEA: Pokud budou jednotlivé 
projekty vyžadovat zábor ZPF, 
je nutno k územnímu řízení 
předložit souhlas příslušného 
orgánu ochrany ZPF s vynětím 
půdy ze ZPF. 

Akceptováno 

7 1,2 

Za státní správu lesů nemáme dalších připomínek.  Pouze zdůrazňujeme, že 
trvá vhodnost konzultace dalších stupňů dokumentace, týkajících se lesních 
pozemků, s orgánem státní správy lesů (KÚ LK, odbor životního prostředí a 
zemědělství) pro předejití konfliktů při umisťování staveb na lesní pozemky nebo 
v jejich bezprostřední blízkosti. 
 

Koncepce : Realizace projektů 
bude zohledňovat podmínky 
výběru projektů (kap. 11.1, 11.3 
a 11.4 koncepce) i z hlediska 
využití pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. Projekty 
budou posuzovány EIA a zábory 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

půdy se omezí na nezbytnou 
míru.  
 
SEA: Připomínky akceptovány, 
v návrhu stanoviska pro KÚ LK 
jsou formulovány podmínky 
minimalizace zásahů do PUPFL 
a projednání předpokládaných 
zásahů do PUPFL  předem 
s orgánem státní správy lesů. 

8 

KŮLK – 
OD 
(16.2.2009) 1,2 

Dne 20.1.2009 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy  (KÚLK 
OD) výzvu k vyjádření k návrhu koncepce Integrovaný plán rozvoje města 
Liberec – zóna Lidové sady“ podle přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na ŽP – zpracovatelé CITYPLA, spol. s.r.o., Praha  
KÚLK OD sděluje, že připomínky k výše uvedenému dokumentu byly 
zapracovány a nemá k němu z hlediska dopravy žádné připomínky.  

Koncepce : Bez komentáře. 
 
SEA:  Bez komentáře 

Akceptováno 

9 

KŮLK – OZ 
(10.2.2009) 

1,2 

Na základě požadavku vyplývajícího z vnitřního sdělení ze dne 16. ledna 2009 
ve věci návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové 
sady“  vč. SEA vyhodnocení sděluji, že odbor zdravotnictví KÚ Libereckého kraje 
nemá k předloženým materiálům zásadní připomínky. 
Jak vyplývá z předloženého Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, části 14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených 
ke koncepci  (str. 136-138) byly připomínky a doporučení odboru zdravotnictví 
KÚ LK uplatněné v souvislosti s oznámením výše uvedené koncepce v zásadě 
akceptovány. 
Předpokládáme, že vlastní realizace koncepce přispěje ke zkvalitnění života a 
ochraně zdraví nejen obyvatel dotčené oblasti. 

Koncepce:  Bez komentáře. 
 
SEA:  Bez komentáře  

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

10 

KHS LK 
(16.2.2009 

1,2 

 

Koncepce: Uvedené požadavky 
byly doplněny do kapitoly 11 
dokumentu IPRM jako podmínka 
pro realizaci koncepce IPRM.  
 
SEA:  Opatření pro realizaci 
koncepce, kritéria pro výběr 
projektů i zpracování hlukové 
mapy byly zapracovány do 
kapitoly 11 upravené verze 
koncepce a také formulovány 
jako podmínky do návrhu 
stanoviska KÚ LK. Doporučení 
ohledně rozšíření indikátorů 
znečištění ovzduší o imise 
klasických škodlivin těžkých 
kovů a polétavého prachu byla 
akceptována a zahrnuta do 
podmínek pro realizaci 
koncepce i do podmínek návrhu 
stanoviska KÚ LK. 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

11 

OS SML 

1, 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncepce: V rámci dopravy se 
v současnosti zpracovává 
dopravní studie, která bude řešit 
různé alternativy řešení dopravy 
v dané zóně, a tedy i nejlepší 
alternativu týkající se uzavření 
Purkyňovy ulice. Při návrhu 
projektů záměrů, které budou 
naplňovat cíle a aktivity IPRM, 
bude respektována 
minimalizace nebo zcela 
vyloučení záborů kvalitních 
zelených ploch s výskytem 
hodnotných vzrostlých stromů.  
SEA:  V rámci předložené koncepce 
se prozatím jednalo o náměty 
jednotlivých projektů, a jejich vliv 
bylo možno posoudit pouze 
rámcově. Byla stanovena kritéria pro 
jejich výběr a podmínky v případě 
jejich budoucí realizace. Jednotlivé 
projektové záměry budou dále  
hodnoceny samostatně v dalších 
procesech EIA dle zákona č. 
100/2001 Sb.,  součástí jehož bude i 
konkrétní posouzení navrženého 
dopravního řešení a jeho vlivu na 
obyvatelstvo. Pro projekt Purkyňova 
arboreta zadal MML zpracování 
dopravní studie, jež bude řešit 
dopravu v dotčené lokalitě. 
V případě záboru zelených ploch či 
PUPFL bude postupováno v souladu 
se zákony č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního 
fondu, a zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.   
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

 

 

Koncepce:  
V rámci dopravy se 
v současnosti zpracovává 
dopravní studie, která bude řešit 
různé alternativy řešení dopravy 
v dané zóně a tedy i nejlepší 
alternativu uzavření  Purkyňovy 
ulice.  
Bude řešeno v rámci přípravy 
projektového záměru  
 
SEA:  V rámci předložené 
koncepce se prozatím jednalo o 
náměty jednotlivých projektů, 
jejichž vliv bylo možno posoudit 
prozatím pouze rámcově. Byla 
stanovena kritéria pro jejich 
výběr a podmínky v případě 
jejich budoucí realizace. 
Jednotlivé projektové záměry  
budou dále hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., 
součástí jehož bude i konkrétní 
posouzení navrženého 
projektového dopravního řešení 
a jeho vlivu na obyvatelstvo. 
V případě uzavření Purkyňovy 
ulice v rámci záměru Purkyňovo 
arboretum se zástupci 
Statutárního města Liberec 
zavázali, že bude probíhat 
veřejné projednání k diskuzi 
finální podoby projektu.  
Podmínka projednání tohoto 
projektu a jeho dopravního 

Akceptováno. 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

řešení s veřejností a zohlednění 
připomínek veřejnosti je 
formulováno i jako podmínka do 
návrhu stanoviska KÚ LK.  

12 2 

 

SEA:  Jednou z podmínek 
opatření pro realizaci koncepce 
v rámci návrhu projektů záměrů 
je minimalizace či naprosté 
vyloučení zásahů do VKP (ze 
zákona i registrovaných) které 
by narušily jejich velikost, 
rozsah, hodnotu nebo funkčnost. 
V případě projektů se prozatím 
jednalo o jejich náměty. 
Jednotlivé projektové záměry  
budou  dále  hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., 
V případě návrhu projektového 
záměru, který by znamenal 
zásah do VKP bude 
postupováno dle zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 
K případnému zásahu do VKP je 
nutné mít souhlas příslušného 
orgánu přírody.  
Připomínka ohledně délky trvání 
správního řízení o registraci 
VKP nespadá do problematiky 
SEA, jedná se o správní řízení 
podle správního řádu a 
připomínky je třeba směřovat 
přímo na příslušný úřad státní 
správy a řešit v jeho 
kompetenci, nikoliv v rámci 
posuzování SEA.  

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

13 1, 2 

 
 
 

 

Koncepce:   Statutární město 
Liberec je připraveno domluvit 
se s veřejností. Než bude 
projekt podán tak budou 
uskutečněny schůzky 
s veřejností a veřejné 
projednání. Návrh projektu bude 
podán v delším časovém 
horizontu (1-2 roky) a mezitím 
proběhne diskuze s veřejností 
nad přípravou projektu.  
 
V rámci zpracování koncepce 
nebyl k dispozici žádný 
konkrétní zákres umístění 
výběhů zvířat. Není zatím jasné, 
kolik a jaké typy zvířat budou 
umístěny v blízkosti rodinných 
domů. Nicméně, problematiku 
pachových emisí upravuje a řeší 
zákon č. 86/2002 Sb., v platném 
znění a následný projekt musí 
splňovat zákonné podmínky. 
 
SEA:  V rámci předložené 
koncepce se prozatím jednalo o 
náměty jednotlivých projektů, 
jejichž vliv bylo možno posoudit 
prozatím pouze rámcově. Byla 
stanovena kritéria pro jejich 
výběr a podmínky v případě 
jejich budoucí realizace. 
Jednotlivé projektové záměry 
budou  dále  hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle  zákona  č. 100/2001 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

Sb,, součástí kterých bude i 
posouzení vlivu na ovzduší dle 
zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném 
znění, který taktéž upravuje a 
řeší i problematiku pachových 
emisí.  
V dotčeném území je stanoveno 
PHO 2. stupně pro Jizerský 
potok (zasahuje až pod VN 
Jezírko), který je zdrojem pro 
libereckou ZOO. 
Připomínkovaný pramenní vývěr 
v lesním porostu pod 
Purkyňovou ul. se nachází 
v uvedeném PHO 2 stupně, není 
však evidován jako vodní zdroj 
využívaný ani jako koncepční 
pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou.  Případné dotčení 
pramene bude řešeno v dalších 
stupních přípravy projektu ve 
vodohospodářském řízení a 
v souladu s ustanoveními 
vodního zákona (z.č. 254/2001 
Sb.) a jeho prováděcích 
předpisů.  

14 1,2 

 

Koncepce: toto již bylo řešeno 
v předchozích připomínkách. 
Pro zásah do VKP je nutné 
povolení příslušného orgánu 
ochrany přírody a dodržování 
zákona č. 114/1992, Sb., 
v platném znění, a navíc do 
návrhu stanoviska KÚ LK je 
formulována zpracovateli SEA  

Akceptováno. 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 
 
 
 

podmínka  minimalizace zásahů 
do VKP. 
Zábor ZPF bude vždy 
posuzován příslušným orgánem 
ochrany ZPF. V rámci dopravy 
se v současnosti zpracovává 
dopravní studie, která bude řešit 
různé alternativy řešení dopravy 
v dané zóně. 
 
SEA:   IPRM je strategický 
dokument, v rámci něhož byly 
prozatím předloženy pouze 
návrhy projektů a na základě 
jeho schválení může město 
získat finanční prostředky. 
Jednotlivé projektové záměry 
budou dále hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle  zákona č. 100/2001 
Sb., Připomínka o dopracování 
vyhodnocení koncepce 
jednotlivých projektů 
předkladatelem koncepce je 
nejasná a nepřesná, 
vyhodnocení vlivů koncepce i 
projektových záměrů může 
zpracovávat pouze autorizovaná 
osoba podle zák. č. 100/2001 
Sb., což předkladatel koncepce 
není.   
Nesouhlasíme s názorem, že 
posuzovaná koncepce bude mít 
významné vlivy na uvedené 
složky ŽP. Vlivy koncepce byly 
dostatečně posouzeny na úrovni 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

podrobnosti předložených 
podkladů a pro potenciální 
nepříznivé vlivy byly 
v dokumentaci SEA i v návrhu 
stanoviska KÚ LK formulovány 
podmínky a opatření pro 
realizaci koncepce pro zmírnění 
nebo vyloučení všech 
negativních vlivů tak, aby 
realizace koncepce neměla 
významné negativní vlivy na 
dotčené složky ŽP a veřejné 
zdraví.  
Míra významnosti vlivů na 
jednotlivé složky ŽP a veřejné 
zdraví bude dále podrobně 
posouzena u jednotlivých 
projektů v rámci procesu EIA a i 
zde budou stanoveny podmínky 
a opatření tak, aby posuzované 
projekty neměly významné 
negativní vlivy na dotčené 
složky ŽP a veřejné zdraví. 
Jinak by daný záměr nebyl 
doporučen k realizaci.  

15 

ČIŽP 
(23.2.2009) 
    

1, 2 

Vyjád ření z hlediska ochrany p řírody  
Předkládaná koncepce všeobecně popisuje stav území, hodnotí jeho potenciál a 
obecně formuluje směry jeho rozvoje. Přiložen je prostý seznam navržených 
projektů bez bližšího rozpracování. Teprve po uvedení podrobností týkajících se 
jednotlivých projektů, bude možné posouzení z hlediska zájmů ochrany přírody a 
krajiny a platné legislativy. Zpracování projektů požadujeme vypracovat ve 
variantách s maximálním ohledem k ochraně přírody a krajiny s minimálními 
zásahy do veřejné zeleně, krajinného rázu a významných krajinných prvků (např. 
prameniště) 

Koncepce:  Projekty budou 
posuzovány z hlediska 
podmínek uvedených v kap. 
11.1., 11.3 a 11.4 koncepce a 
dále individuálně v procesu EIA 
s max. ohledem k ochraně 
přírody a krajiny s min. zásahy 
do veřejné zeleně, krajinného 
rázu a významných krajinných 
prvků.  
 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 
SEA:   Připomínky byly 
akceptovány.  Jednotlivé 
projektové záměry budou  dále  
hodnoceny samostatně 
v dalších procesech EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb, O 
posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Opatření z hlediska 
minimalizace či naprostého 
vyloučení zásahů do veřejné 
zeleně, VKP, či změny 
krajinného rázu byly uvedeny 
jako jedny z podmínek realizace 
koncepce. 
 
 

16 1,2 

Vyjád ření z hlediska ochrany lesa  
Realizací záměru dojde na blíže nespecifikované ploše k využití pozemků 
určených k plnění funkce lesa k jiným účelům ve třech případech (viz. Str.138 
vyjádření státní správy lesů KÚLK, kde je výčet projektů). O odnětí, popřípadě 
omezení musí předem rozhodnout státní správa lesů. Jedná se o menší zábory 
severně od areálu ZOO v oblasti, která byla v minulosti rekreačně využívána a 
současný stav vyžaduje revitalizaci jak cestní sítě, staveb i lesních porostů. 
Pokud bude dodržen deklarovaný přístup a zábory půdy určené pro plnění funkcí 
lesa (PUPFL) se omezí na nezbytnou míru, nedojde podle ČIŽP k ohrožení nebo 
poškození plnění funkcí lesa v předmětné lokalitě. Pro upřesnění pojmů by se o 
lesních porostech mělo hovořit jen na plochách PUPFL., Např. p.p.č. 2950/1 
k.ú.Liberec  (str. 110 – Purkyňovo arboretum) je ostatní plocha na které se 
nachází porosty lesních dřevin a ty spadají pod ochranu z hlediska zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  
 
 
 
 

Koncepce:  
Realizace projektů bude 
zohledňovat podmínky výběru 
projektů (kap. 11.1., 11.3 a 11.4 
koncepce) i z hlediska využití 
pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Projekty budou 
posuzovány EIA a zábory půdy 
se omezí na nezbytnou míru.  
 
SEA:  Připomínky byly 
akceptovány.  Jednotlivé 
projektové záměry budou dále  
hodnoceny samostatně 
v dalších procesech EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

 
 
 
 

předpisů. V případě záboru 
zelených ploch či PUPFL bude 
postupováno v souladu se 
zákony č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve zněních pozdějších 
předpisů a zákona č. 289/1995, 
Sb. o lesích (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Do 
opatření v rámci realizace 
koncepce byla uvedena i 
podmínka ohledně pozemků, 
které se budou přímo dotýkat 
lesních pozemků. Tyto je 
nezbytné konzultovat předem 
s orgánem státní správy lesů 
(KÚ LK, odbor rozvoje venkova, 
zemědělství a životního 
prostředí) pro předejití konfliktů 
při umísťování staveb na lesní 
pozemky nebo v jejich 
bezprostřední blízkosti  

17 1,2 

Vyjád ření z hlediska ochrany vod  
Předložený dokument se v předmětném IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
vodohospodářskou problematikou dané oblasti zabývá. Uvedené údaje 
dokumentují doučasný stav a jsou zde specifikovány hlavní požadavky na řešení 
VH problematiky v dotčené zóně i záměry související. V dokumentu je obsažena 
mapa s vyznačeným pásmem hygienické ochrany vodních zdrojů, v dotčeném 
území je stanopveno PHO 2. Stupně pro Jizerský potok (zasahuje až pod VN 
Jezírko), který je zdrojem vody pro Libereckou ZOO. Při veřejném projednání 
SEA připomínkovaný pramenní vývěr v lesním porostu pod Purkyňovou ul. Se 
nachází v uvedeném PHO 2. stupně, není však evidován jako vodní zdroj 
využívaný ani koncepční pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Konkrétní 
podmínky budou uplatněny k jednotlivým projektům, předpokládáme 
akceptování schválené koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Libereckého kraje.  

Koncepce:  Realizace projektů 
bude zohledňovat podmínky 
výběru (kap. 11.3 a 11.4)  
 
 
SEA:  Bez komentáře 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

18 1,2 

Vyjád ření z hlediska ochrany ovzduší  
Z věcného pohledu může mít z předpokládaných aktivit negativní vliv na ovzduší 
pouze případná stavební činnost na lokalitě. V tom případě je nutno dodržovat 
určitá stavební opatření na snížení tohoto negativního vlivu (hlavně druhotné 
prašnosti z činnosti na staveništi). Při případném rozšiřování výběhů zvěře  
v ZOO je nutno určitě brát v potaz (s ohledem na míru posunutí hranice a 
skladbu zvěře) problematika pachových látek z důvodu blízkosti trvale bydlících 
obyvatel.  
Z formálního pohledu je v předloženém vyhodnocení poněkud přeceňován vliv 
liberecké spalovny komunálního odpadu a liberecké teplárny na ovzduší 
v Liberci. Ve skutečnosti spalovna je v současné době vybavena technologiemi 
na čištění spalin, které zajišžují nízké koncentrace všech znečišťujícíchc látek do 
ovzduší. Na druhé straně teplárna, která je zdrojem poměrně uznačných emisí 
např. SO2 a NO2 je vybaven komínem o výšce přes 130 metrů, který s ohledem 
na teplotu spalin a výstupní rychlost vzydušiny „ochraňuje“ Liberec před 
škodlivým vlivem znečišťujících látek – tyto „škodí“ mimo vlastní město a jeho 
nejbližší okolí.  
 
 

Koncepce: Podmínkou 
realizace projektů bude omezit 
negativní vlivy na ovzduší 
stavební činností, kde budou 
dodržována standardní opatření 
na snížení negativního vlivu. 
Projekt týkající se ZOO bude 
muset splnit hygienické normy 
pachových látek a bude se 
hledat, co nejpříjemnější řešení 
pro místní obyvatele, viz i zápis 
z veřejného projednání. 
 
SEA:  Připomínky byly 
akceptovány.  
Lze předpokládat, že většina 
realizovaných projektových 
záměrů ů spojených se stavební 
činností projektové záměry  
bude  dále  hodnocena v dalších 
procesech EIA dle zákona č. 
100/2001 Sb., a tudíž zde bude 
zhodnoceno i období výstavby a 
navržena opatření a podmínky 
z hlediska negativního vlivu na 
ovzduší v souladu  se zákonem 
č. 86/2002 Sb.,  o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, který taktéž upravuje a 
řeší i problematiku pachových 
emisí.  

Akceptováno 

19 

  
  

1,2 

Vyjád ření z hlediska odpadového hospodá řství  
V předloženém vyhodnocení IPRM z hlediska vlivu na ŽP je mimo všeobecné 
shrnutí současného (ale hlavně již minulého) stavu na úseku nakládání s odpady 
uveden (v příloze č. 1). Seznam podaných projektů včetně mapy jejich přibližné 
polohy. Z hlediska ČIŽP bude relevantní vyjadřovat se samostatně až 

Koncepce:  Text v koncepci byl 
upraven dle uvedených 
informací. Jednotlivé projekty 
budou posuzovány samostatně 
v rámci územního řízení i 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

k předloženým konkrétním projektům. V předloženém IPRM Liberce a také 
v jeho vyhodnocení (týkající se problematiky nakládání s odpady nebo 
ekologické zátěže) jsou zjevné nepřesnosti. Např. (str. 48 IPRM) Liberec 
disponuje jednou spalovnou na směsný komunální odpad a ostatní odpad  
(Termizzo a.s.)a jednou spalovnou na (nebezpečný) nemocniční odpad (Neli 
servis s.r.o.), dále lokality SEZ Benzina a.s. se nenachází v blízkosti zóny Lidové 
sady, ale na druhém konci Liberce v Rochlicích (str. 69 Vyhodnocení), dále (str. 
48 IPRM) zařízení na recyklaci a zpracování vyřazených chladících zařízení 
(Praktik systém s.r.o.) není již v Liberci, ale je přestěhováno do průmyslové zóny 
areálu MEGY ve Stráži pod Ralskem atd.. 

z hlediska odpadového 
hospodářství. 
 
SEA:  Připomínky byly 
akceptovány.  

20 1,2 

Závěr 
Předložená koncepce je z hlediska praktické ochrany životního prostředí velmi 
obecná – jedná se o strategický materiál. Ochrana životního prostředí a to 
zejména ochrany přírody a ochrana lesa musí být zajištěna především 
v následných krocích při konkretizaci a rozpracování jednotlivých plánovaných 
projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Předpokládáme, že ty projekty, 
které mají vliv na životní prostředí, budou posuzovány v procesu posuzování 
vlivů staveb na ŽP s důrazem na minimalizaci dopadů především v oblasti 
kácení mimolesnáí i lesní zeleně, krajinného rázu, zásahu do významných 
krajinných prvků a eventuálních zdrojů zápachu (v případě rozšíření zoologické 
zahrady). ČIŽP bude v dalščích fázích přípravy a posuzování konkrétních 
projektů pořadovat rozpracování a hodnocení variantních a kompenzačních 
řešení, které budou minimalizovat doapady na životní prostředáí a okolní 
obyvatelstvo.  

Koncepce:  Koncepce je 
opravdu obecného charakteru a 
je vhodné posuzovat až 
jednotlivé projekty na jejich vlivy 
na životní prostředí. Projekty 
budou zpracovány ve variantách 
i s kompenzačními řešeními. 
 
SEA:  Připomínky byly 
akceptovány.  
Jednotlivé projektové záměry 
budou dále hodnoceny 
samostatně v dalších procesech 
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., 
O posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Akceptováno 

21 

MML OŽP 
19.2.2009 

1,2 

z hlediska ochrany p řírody A KRAJINY (Ing. Pr ůchová, Mgr. Marková) :   
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, příslušný jako orgán 
ochrany přírody podle § 76, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v pl. znění (dále jen zákon) k předloženému návrhu koncepce vč. 
vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP - IPRML – zóna Lidové sady  nemá 
připomínky.  
Orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen OOP) se ztotožňuje s vyjádřením ve 
Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na ŽP a veřejné zdraví (str. 95), že „Vlivy 
se budou odvíjet především až od konkrétních projektů, způsobu realizace, 

Koncepce:  
Projekty budou posuzovány a 
vybírány z hlediska podmínek 
uvedených v kap. 11.1., 11.3 a 
11.4 koncepce a dále 
individuálně posuzovány 
v procesu EIA z hlediska zájmů 
ochrany přírody a krajiny.  
 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

účelu a také lokalizace záměrů, jež budou prováděny v rámci naplňování 
navržených opatření a aktivit. Takto konkretizované záměry budou dále většinou 
podléhat vyhodnocení svých vlivů v procesu EIA podle zákona č.100/2001 Sb., 
v platném znění.“ 
Zájmy ochrany přírody  a krajiny bude OOP uplatňovat  k jednotlivým záměrům 
v procesu EIA a následně v souladu se zákonem v rámci vydávání závazných 
stanovisek a rozhodnutí k jednotlivým konkrétním projektům. 

SEA:   Bez komentáře  

22 1,2 

z hlediska ochrany zem ědělského p ůdního fondu (Bc. Sau čuková) :  
Z hlediska ochrany ZPF nemáme připomínky. 
Současně upozorňujeme, že k vydání případných územních rozhodnutí je třeba 
souhlasu s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

Koncepce:  Projekty budou 
posuzovány z hlediska 
podmínek uvedených v kap. 
11.1., 11.3 a 11.4 koncepce a 
dále individuálně  v řízení o 
vydání územního rozhodnutí 
s povinností předložení  
souhlasu s vynětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu.  
 
 
SEA:  Pouze konstatování 
legislativních požadavků na 
postup dle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve zněních 
pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

23 1,2 

z hlediska ZáJM ů CHRáNěNýCH VODNíM ZáKONEM (Mgr. Šlambora) :  
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, příslušný dle § 104 a 106 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), z hlediska zájmů chráněných 
vodním zákonem, k předloženému návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
koncepce na ŽP - IPRML – zóna Lidové sady nemá p řipomínky . 

Koncepce:  Bez komentáře 
 
SEA:   Bez komentáře  

Akceptováno 

24 1,2 

Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :  
Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k návrhu koncepce Integrovaný plán 
rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady včetně vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí připomínky. 

Koncepce:  Bez komentáře 
 
SEA:  Bez komentáře 

Akceptováno 

25 1,2 
Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Ing. Russig) :  
Z hlediska nakládání s odpady nemáme k návrhu koncepce Integrovaný plán 

Koncepce:  Bez komentáře 
 

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady včetně vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí připomínky. 

SEA:  Bez komentáře 

26 1,2 

Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMK Ů (Ing. Rašín) :  
Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem nemáme k předložené 
dokumentaci jako celku připomínky. 
Současně sdělujeme, že se neztotožňujeme se závěrem uvedeným na str. 63 
(předposlední odstavec), tj., že v případě, že koncepce nebude realizována, 
dojde ke zhoršování stavu lesů a poklesu jejich hospodářské produkce. 
Jak sama předložená dokumentace v kap. 2.7.2 uvádí, lesní porosty v prostoru 
zóny Lidové sady jsou převážně nepoškozené, příp. poškozené pouze mírně. I 
v případě, že nebude realizována je pak nutné předpokládat, že bude se všemi 
lesními porosty v dotčené oblasti nadále řádně lesnicky hospodařeno s cílem 
zvyšování jejich stability, hospodářské produkce a zlepšování jejich plnění funkcí 
lesa. Vývoj uvedený v předloženém posouzení se tak nejeví jako 
pravděpodobný. 

Koncepce:  V případě, kdyby 
koncepce nebyla díky realizaci 
konkrétních projektů 
zrealizována, tak opravdu 
nezpůsobí zhoršování stavu 
lesů či pokles jejich 
hospodářské produkce. 
 
 
SEA:  Připomínka byla 
akceptována.  
Zpracovatel  měl  v rámci 
vyhodnocení koncepce na mysli 
možný výhledový  rozvoj města 
a zejména  stále se zvyšující 
trend ve  využívání individuální 
automobilové dopravy, která by 
v případě nerealizace  opatření 
(omezení individuální dopravy, 
podpora  ekologické tramvajové 
dopravy)  v koncepci mohla 
negativně projevit na kvalitě 
lesních porostů.   

Akceptováno 

27 1,2 

Z HLEDISKA STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI (p. Jokl) :  
Předložená dokumentace (především kap. 6.2) hodnotí předložené investiční 
záměry jejichž realizace má proběhnout na lesních pozemcích a v jejich 
blízkosti. 
Jako orgán státní správy myslivosti se neztotož ňujeme se záv ěrem, že se 
v dot čených oblastech nebude voln ě žijící zv ěř po realizaci navržených 
projekt ů vyskytovat.  Ze zkušenosti v jiných lokalitách víme, že druhy jako 
srnec obecný, liška obecná nebo kuna skalní se vyskytují i v lokalitách s velkým 
pohybem lidí. Zejména v zimním období, kdy zvěř pátrá po vhodné potravě a 
přesouvá se do nižších poloh. K výskytu zvěře v této oblasti v zimním období 
přispívá i vyšší podíl listnatých dřevin v rekreačním lese (vyšší úživnost-potravní 

Koncepce:  Realizace projektů 
bude zohledňovat podmínky 
výběru projektů (kap. 11.1., 11.3 
a 11.4 koncepce) i z hlediska 
pohybu volně žijící zvěře včetně 
vypracování požadovaných 
dalších stupňů dokumentace 
s ohledem na posouzení těchto 
negativních vlivů a o doporučení 
provedení opatření k jejich 
snížení.  

Akceptováno 
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1. Vypo řádání p řipomínek ke zve řejněnému návrhu koncepce IPRM a k  vyhodnocení vliv ů koncepce na ž ivotní 
prost ředí a veřejné zdraví (dokumentace SEA)  

nabídka) a menší lovecký tlak na zvěř (nehonební pozemky). U uvedených 
druhů nepomůže ani odváděcí přikrmování. Srnčí zvěř je tzv. okusovač, který dá 
vždy přednost přírodní živé potravě (bylinný kryt, listy a výhony dřevin) před 
potravou nabízenou v krmných zařízeních člověkem. Velmi negativní je 
v rekreačních oblastech tohoto typu zejména pohyb osob se psy a střet volně 
žijící zvěře s motorovými vozidly. 
V souvislosti s výše uvedenými informacemi doporu čujeme dopln ění 
dalších stup ňů dokumentace o uvedení a posouzení t ěchto negativních 
vliv ů, o doporu čení provedení opat ření k jejich snížení (nap ř. zákaz vstupu 
s voln ě pobíhajícími psy, dopravní omezení v areálech) a o  provád ění 
důsledné kontroly dodržování t ěchto opat ření (městskou a státní policií).  

 
 
SEA:   Akceptujeme odůvodněný 
názor orgánu státní správy 
myslivosti o výskytu zvěře 
v lokalitách s pohybem lidí. 
Navržené podmínky byly 
akceptovány a pro ochranu 
zvěře byly ve vyhodnocení SEA 
i v návrhu stanoviska pro KÚ LK 
formulovány podmínky pro 
ochranu zvěře v těchto 
lokalitách. Požadavky byly 
zařazeny jako jedna z podmínek 
realizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 1,2 

Z HLEDISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉ ČE (Ing. Badalec) :  
 Ze strany orgánu státní památkové péče, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění, nejsou k předloženému 
„Integrovanému plánu rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady- zveřejnění 
návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP podle zákona o 
posuzování vlivů na ŽP“ připomínky. 

Koncepce:  bez komentáře 
 
SEA:  Bez komentáře 

Akceptováno 

29 
KÚLK – 
OÚPSŘ 
(2.2.2009) 

1,2 
K výše uvedenému návrhu „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna 
Lidové sady“ z pohledu pořizovatele ZÚR LK nemáme připomínek. 

Koncepce: bez komentáře 
 
SEA:  Bez komentáře 

Akceptováno 
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 2. Vypo řádání p řipomínek z ve řejného projednání  návrhu koncepce IPRM Liberec – z óna „Lidové sady“ a vyhodnocení 
SEA, konaného dne 16.2.2009 

1 

Paní ing. 
Dvořáčkov
á, 
Občanské 
sdružení 
Staré 
Město 
Liberec 

1.2 

 

Doplněk ad 1): 
Správní řízení o prohlášení lesoparku Purkyňova 
probíhá podle zák. č. 114/1992 Sb. a 
s posuzováním EIA nemá nic společného. Pokud 
bude tento VKP vyhlášen a registrován, budou pro 
případný zásah do něj platit stejné podmínky jako 
pro ostatní již existující VKP. Totéž platí i pro VKP 

Akceptováno 
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 2. Vypo řádání p řipomínek z ve řejného projednání  návrhu koncepce IPRM Liberec – z óna „Lidové sady“ a vyhodnocení 
SEA, konaného dne 16.2.2009 

park Petra Bezruče z druhé připomínky.  
 
Doplněk konec bodu ad 3):  
 Pro případné zásahy do VKP platí podmínky 
uvedené výše.   

2 

Paní 
Zuzana 
Tachovská,
Občanské 
sdružení 
Staré 
Město 
Liberec 1 

Akceptováno 
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 2. Vypo řádání p řipomínek z ve řejného projednání  návrhu koncepce IPRM Liberec – z óna „Lidové sady“ a vyhodnocení 
SEA, konaného dne 16.2.2009 

3 

Pan 
Oldřich 
Řezáč 

1,2 

 

Akceptováno 

4 

Pan Martin 
Kmínek, 
OS Staré 
Město 
Liberec, 
Ještědská 
sportovní 

1  

Akceptováno 

5 

Paní 
Havlíková 

  

 

Akceptováno 
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 2. Vypo řádání p řipomínek z ve řejného projednání  návrhu koncepce IPRM Liberec – z óna „Lidové sady“ a vyhodnocení 
SEA, konaného dne 16.2.2009 

6 

Pan 
Zápotocký 

 

 

 

 
 
 

3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  
č. Subjekt (datum vyjád ření) Znění připomínky  Vyjád ření k  připomínce  Akceptována / 

Neakceptována  
1 Česká inspekce ŽP 

18.8.2008 
Dokument oznámení je tak obecného charakteru, že z hlediska svých kompetencí se nemá 
k čemu vyjadřovat. 

Dokument koncepce je 
standardizován dle podmínek 
Regionálního operačního 
programu Severovýchod a 
vypracován dle podmínek a 
pravidel programu. Konkrétní 
naplnění koncepce bude 
řešeno v rámci jednotlivých 
projektů. 
 

Akceptováno 

2 

Magistrát města Liberce 
22.8.2008 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí požaduje posouzení koncepce  
se zaměřením na vyhodnocení vlivů na dřeviny rostoucích mimo les (z hlediska 
záboru plochy zeleně),  na významné krajinné prvky (les, rybník, vodní toky – 
upozorňuje na současně vedená správní řízení o registraci VKP Lesopark 
Fibichova, park Prokopa Holého) a vyhodnocení vlivů koncepce na krajinný ráz 
lokality. Z hlediska ochrany lesních pozemků požaduje MML vyhodnocení 

Požadavek na další 
posouzení koncepce byl 
akceptován příslušným 
úřadem – KÚ LK – a v závěru 
zjišťovacího řízení bylo 
stanoveno, že záměr bude 
dále posuzován a že je třeba 

Akceptováno 
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3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  
možného vlivu na lesní pozemky z hlediska možného ohrožení a plnění funkcí 
lesa. Dále požaduje MML (v případě podnětu jiného orgánu) vyhodnocení dopadu 
koncepce na volně žijící zvěř a její životní podmínky.   
 

zpracovat následné 
vyhodnocení (dokumentaci 
SEA), zaměřené zejména na 
problematiku požadovanou 
v obdržených připomínkách.  
Podrobně je zohlednění a 
zahrnutí požadavků 
z vyjádření do posouzení 
koncepce uvedeno 
v dokumentaci SEA v kapitole 
14.  

3 

Odbor zdravotnictví LK 
8.8.2008 
 

Odbor zdravotnictví Libereckého kraje doporučuje doplnění SWOT analýzy města 
a doplnění specifického cíle 2.3 o aktivitu „Podpora sociální integrace zdravotně 
postižených občanů“.  
 

V koncepci doplněno a 
upraveno. 

Akceptováno 

4 

Vzhledem ke konstatované zátěži životního prostředí dotčeného území emisemi 
z dopravy a akustickou zátěží doporučuje doplnění podkladů – studií – 
dokumentující míru a předpokládanou dynamiku vývoje hlukové zátěže a 
znečištění ovzduší. Dále doporučuje využít vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ze 
Strategie rozvoje SML. 

Uvedené podklady byly 
částečně využity a 
v dokumentaci SEA byla 
vyhodnocena hluková i imisní 
zátěž i vlivy na veřejné zdraví.   

Akceptováno 
částečně 

5 

 K tabulce 1 – SWOT analýza města (str. 8-10) doporučujeme: 
- jako silnou stránku doplnit „aktivní činnost NNO“ 
- jako slabou stránku doplnit „nevyvážený systém financování zdravotní péče 
vyznačující se mj. podfinancováním investičních potřeb“ 
- do příležitostí doplnit „podpora zdravého životního stylu a zdravotní prevence“ a 
„podpora činnosti NNO“ 
- do ohrožení doplnit “nedostatek praktických lékařů, stomatologů, vybraných 
specialistů a středního zdravotnického personálu“ a „nedostatek finančních 
prostředků ve zdravotnictví“ 

Doplněno do příslušných 
kapitol koncepce IPRM. 

 

6 

Odbor kultury, 
památkové péče a 
cestovního ruchu 
Libereckého kraje 
18.8.2008 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje uplatnil 
věcné připomínky týkající se názvů a umístění kulturních památek a upozornil na 
povinnosti při konkrétní stavební činnosti. 
 

Upraveny informace o 
kulturních památkách, 
povinnosti z hlediska 
ochrany kulturních a 
archeologických památek 

Akceptováno 
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3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  
byly zapracovány do 
dokumentace SEA i do 
návrhu stanoviska KÚ LK. 

7 

Odbor regionálního 
rozvoje a evropských 
projektů Libereckého 
kraje 
14.8.2008 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje doporučuje 
doplnění specifického cíle 5.2 o aktivitu „Oddělení pěší a cyklistické dopravy od 
automobilové dopravy“. 

Upraveno. Akceptováno
. 

8 

Odbor dopravy 
Libereckého kraje 
8.8.2008 

Odbor dopravy Libereckého kraje poukazuje na absenci zdůraznění významu 
tramvajové dopravy, absenci zmínky o významu průmyslové zóny Sever, navrhuje 
doplnění příležitostí ve SWOT analýze města o dopravní aktivity (aplikace 
parkovacích systémů P&R umístěných u průtahu I/35, o spojnici Nová Pastýřská – 
napojení Lidových sadů z průtahu I/14 vedeného centrem města. Domnívá se, že 
k ohrožení (SWOT analýza zóny) bude docházet zaváděním individuální 
automobilové dopravy do této lokality. Navrhuje využití parkovacích systémů P&R 
umístěných u průtahu I/35 zároveň s vybavením řídících a informačních systémů, 
v kombinaci s tramvajovou dopravou. Poukazuje na špatnou kapacitu 
komunikační sítě zóny – šířkové parametry, sklonové a směrové poměry – je 
důvodem horší dostupnosti zóny v SV části. 
 

V koncepci upraveno. 
Doplněno:  
- V kap. 2.1.6 první 
odstavec: V některých 
místech je možné zmínit 
špatnou kapacitu 
komunikační sítě zóny, 
zejména šířkové 
parametry, sklonové a 
směrové poměry, které 
způsobují horší dostupnosti 
zóny v SV části.;  
-Vložen obrázek tramvaje;  
- poslední odst.kap:Dalším 
návrhem je využití 
parkovacích systémů P&R 
umístěných u průtahu I/35 
spolu s vybavením řídících 
a informačních systémů, 
v kombinaci s tramvajovou 
dopravou.; 
SWOT – příležitosti a 
ohrožení doplněno 
 
 

Akceptováno
. 
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3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  

9 

Odbor rozvoje 
venkova, zemědělství 
a životního prostředí 
Libereckého kraje 
22.8.2008 

Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje 
upozorňuje na obecnou míru dokumentu, který z hlediska státní správy lesů 
neuvádí, v jakém rozsahu a jakým způsobem se bude dotýkat ploch lesních 
pozemků. Z hlediska státní správy vodního hospodářství upozorňuje na formulace 
textu, které jsou mylné a zavádějící – „dobudování ČOV v zóně“ (pro celé město 
Liberec má sloužit jediná městská ČOV v Růžodole) a dále upozorňuje na 
nesourodost informací a na nepřesnosti v kapitole 3.5 Voda (str. 37). Požaduje 
tuto kapitolu přepracovat. 

Upraveno dle již správně 
vypracovaného 
vyhodnocení vlivů na ŽP. 

Akceptováno 

10 

pan Oldřich Řezáč Z veřejnosti uplatnil vyjádření pan Oldřich Řezáč, který nesouhlasí se závěrem 
hodnocení vlivů koncepce na ŽP v rámci IPRM jsou navržena opatření , která   
zlepší životní prostředí a nabídne  dostatek možností k využití volného času, což 
se pozitivně promítne na zdraví obyvatel“.  (text str. 50). Domnívá se, že naopak 
dopravním řešením bude mít koncepce dopad na přírodní charakter zóny. 
Propojení ZOO s Botanickou zahradou povede ke zhoršení dopravní situace a 
k ovlivnění přilehlé obytné zóny hlukem a pachem.  Negativně se vyjadřuje 
k úbytku veřejných  ploch zeleně (lesopark Purkyňova). 

Koncepce neobsahuje 
takto konkrétní řešení. 
Konkrétní řešení obsahují 
projekty, jejichž příprava 
ještě bude koordinována 
vzhledem na podané 
připomínky. 
Zohlednění a vypořádání 
uplatněných připomínek je 
podrobně uvedeno 
v kapitole 14 
v dokumentaci SEA 

Akceptováno
. 

11 

Občanské sdružení 
Staré Město Liberec 
25.8.2008 

Občanské sdružení Staré Město Liberec vytýká koncepci obecnost, která 
neumožňuje posoudit vliv na životní prostředí u projektů, které budou na základě 
této koncepce v pozdější době zařazeny a realizovány.  Z dosavadního seznamu 
projektů IPRM – Lidové sady považuje projekty Purkyňovo arboretum a parkovací 
dům ve Fibichově ul. za projekty, které budou mít negativní vliv na životní 
prostředí. OS navrhuje dopracování koncepce o posouzení vlivu na životní 
prostředí a zdraví obyvatel ke konkrétním projektovým návrhům, které budou do 
IPRM zařazeny.   
 

Koncepce nemůže 
obsahovat konkrétní řešení 
jednotlivých projektů. 
Konkrétní řešení budou 
obsahovat projekty, jejichž 
příprava ještě bude 
koordinována vzhledem na 
podané připomínky. 
Zohlednění a vypořádání 
uplatněných připomínek je 
podrobně uvedeno 
v kapitole 14 
v dokumentaci SEA. 

Akceptováno
. 
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3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  

12 
KÚ LK – odbor ÚP a 
SŘ  
25.7.2008 

Z pohledu pořizovatele ZÚR LK nemá připomínky  Bez komentáře. Akceptováno 

13 

Krajská hygienická 
stanice LK   
19.8.2008 

Požaduje provést zhodnocení koncepce z hlediska vlivů na veřejné zdraví podle 
přílohy č. 9 zák. č. 100/2001 Sb. a zaměřit se zejména na problematiku hluku a 
imisí (snižování imisí překračujících limity a hluk z dopravy).  
Doporučuje provést posouzení vlivů na zdraví podle metodiky HIA a posoudit 
soulad koncepce se Zdravotní politikou LK.  

Požadavek na zhodnocení 
koncepce podle přílohy č. 9 
uvedeného zákona a 
zaměření na hluk a imise 
byl akceptován příslušným 
úřadem KÚ LK a uplatněn 
v závěru zjišťovacího 
řízení.  
V dokumentaci SEA byla 
podrobně vyhodnocena 
hluková a imisní zátěž 
území a vlivy na veřejné 
zdraví (kap. 12) a navržena 
opatření a podmínky pro 
její snižování v rámci 
realizace koncepce a jejích 
projektů. Podmínky byly 
zahrnuty do návrhu 
stanoviska KÚ LK.  
V dokumentaci SEA v kap. 
12 byl také podrobně 
posouzen soulad koncepce 
IPRM se Zdravotní 
politikou LK a byly 
navrženy podmínky 
z hlediska ochrany 
veřejného zdraví včetně 
zpracování Akčního plánu 
zdraví města Liberec. 
Doporučené podmínky 

Akceptováno 
z velké části. 
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3. Vypo řádání p řipomínek obdržených ve zjiš ťovacím řízení k oznámení koncepce IPRM Liberec – zóna „Lido vé sady“  
z vyhodnocení SEA byly 
zapracovány do koncepce 
IPRM.  
Vlivy na veřejné zdraví 
nebyly posouzeny metodou 
HIA, protože koncepce 
IPRM naplňuje cíle a 
opatření Strategie rozvoje 
SML, která byla podle 
metodiky HIA již dříve 
posouzena.  
Také KÚ LK v závěru 
zjišťovacího řízení 
nepožadoval vyhodnocení 
vlivů na zdraví podle 
metodiky HIA.  

14 

Statutární město 
Liberec, náměstek 
primátora Ing. Palouš  
18.8.2008 

SML nemá k dokumentaci zásadní připomínky. IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
je v souladu se Strategií rozvoje SML 2007-2020 a je její konkretizací.  

Bez komentáře.  Akceptováno 

 
 
 
 
 4. Vypo řádání doporu čení a požadavk ů z dokumentace SEA na dopln ění koncepce IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

1 

Cityplan, s.r.o. 
14.1.2009 

Dokumentace SEA, kapitola  2: doporučení zpracovat hlukovou mapu Liberce, podle které 
by mohlo být provedeno hodnocení úrovně hlukové zátěže na území města. Na základě 
tohoto dokumentu lze pak účinněji navrhovat a realizovat opatření pro snížení hlukové 
zátěže, směřovat dopravní proudy městem, případně budovat nové komunikace, které by 
odlehčily oblastem z pohledu vlivů na veřejné zdraví nejvíce zatíženým. V rámci IPRM 
zpracovat část hlukové mapy pro zónu Lidové sady. 

Doplněno do kap. 11 
koncepce IPRM. 

Akceptováno 

2 Cityplan, s.r.o. Dokumentace SEA, kapitola 7: navržena a doporučena opatření pro předcházení, 
vyloučení, snížení nebo kompenzaci předpokládaných závažných negativních vlivů 

Do koncepce IPRM byla 
doplněna kapitola 11, 

Akceptováno 
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vyplývajících z koncepce, a to:  
Zpracovat Akční plán zdraví města Liberce vycházejícího ze Zdravotní politiky Libereckého 
kraje, ve kterém budou zohledněna doporučení a návrhy na doplnění z posouzení vlivů na 
zdraví, 
7.1. podmínky pro realizaci navržených rozvojových opatření  
7.2. opatření pro realizaci koncepce vyplývající z vyjádření k oznámení koncepce  
7.3. opatření pro realizaci jednotlivých předložených záměrů projektů   

zahrnující v podkapitole 11.1. 
zpracování Akčního plánu 
zdraví, zpracování hlukové 
mapy Liberce,  doporučené 
podmínky k rozvojovým 
opatřením (7.1.)  a opatření 
pro realizaci koncepce (7.2.). 
Opatření k jednotlivým 
projektům (7.3) nebudou 
uvedena v koncepci, ale 
budou přiložena k příloze 
koncepce IPRM : „Indikativní 
seznam dílčích projektů“ jako 
podmínka schválení 
indikativního seznamu. 

3 

Cityplan, s.r.o. 
14.1.2009 

Dokumentace SEA, kap. 9: návrh monitorovacích ukazatelů (indikátorů) pro sledování vlivů 
koncepce na životní prostředí, stanovených pro jednotlivé dotčené oblasti životního 
prostředí   

Navržené monitorovací 
ukazatele byly kompletně 
doplněny do koncepce IPRM 
(do kapitoly 11.2.) 

Akceptováno 

4 

Cityplan, s.r.o. 
14.1.2009 

Dokumentace SEA, kap. 11: Pro realizaci koncepce byla navržena a stanovena kritéria pro 
výběr projektů pro jednotlivé oblasti nebo složky životního prostředí, která by měla být 
uplatněna pro výběr projektů, aby byly vyloučeny projekty s významnými negativními vlivy 
na ŽP a veřejné zdraví a naopak podpořeny a realizovány projekty s příznivými vlivy na ŽP 
a veřejné zdraví. 

Navržená kritéria pro výběr 
projektů z hlediska ochrany 
ŽP a veřejného zdraví  byla 
kompletně doplněna do 
koncepce IPRM do kap. 11.3. 

Akceptováno 

5 

Cityplan, s.r.o. 
5.3.2009 

Na základě připomínek ke zveřejněnému návrhu koncepce IPRM a vyhodnocení SEA a 
připomínek z veřejného projednání byly zpracovatelem SEA doplněny do návrhu 
stanoviska příslušného orgánu KÚ LK další podmínky pro realizaci koncepce. Podmínky ze 
stanoviska KÚ LK ke koncepci IPRM budou zahrnuty do konečné verze koncepce. 

Dodatečné podmínky 
z vyjádření ke zveřejněnému 
návrhu koncepce a k SEA a 
z připomínek na veřejném 
projednání byly doplněny do 
koncepce (kap. 11.4.).  
Podmínky z vydaného 
stanoviska budou 
zapracovány nebo 
zohledněny ve schválené 
verzi koncepce IPRM. 
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