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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k oznámení 

koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 

2016-2025 s výhledem do roku 2035“. 

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme 

informaci o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 

pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ (dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném 

podle přílohy č. 7 zákona. Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení  

§ 10d zákona. 

 

Dotčenými územními samosprávnými celky jsou všechny obce Libereckého kraje. 
 

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

o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách. Součástí 

oznámení musí být informace o tom kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet  

s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro vyjádření  

je 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Libereckého 

kraje (dnem zveřejnění je 16. březen 2023). 
 

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

vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou 

adresu: marek.neveceral@kraj-lbc.cz. 
 

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu ustanovení  

§ 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 20 dnů ode 

dne zveřejnění oznámení koncepce na úřední desce Libereckého kraje.  
 

Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo: 
 

1. Jasnou deklaraci, zda je požadováno posuzování koncepce v celém rozsahu dle zákona.  

2.  Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich 

parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. 
 

3.  Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy 

na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. 
 

Orgány ochrany přírody, příslušné k vydání stanoviska podle ustanovení § 45i zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žádáme, aby v případě, 

že si jsou vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nelze vyloučit 

významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno zejména následující: 
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1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení,  

tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak 

by měla realizace lokalitě prospět). 
 

2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být 

opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě). 

 

V souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá krajský úřad pouze informaci o oznámení koncepce, 

spolu s upozorněním o možnosti vyjádřit se k oznámení koncepce. 

 

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému CENIA – SEA,  

pod kódem koncepce LBK015K:  

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK015K?lang=cs). 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Čech 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC 
 

 

Přílohy: 

- text na úřední desku 
 

Rozdělovník:  
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Liberecký kraj – zde vnitřním sdělením 

2. Obce Libereckého kraje    DS + příloha – text na úřední desku 
 

Dotčené správní úřady: 

1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí    DS 

2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí   DS 

3. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí    DS 

4. Městský úřad Frýdlant, odbor životního prostředí     DS 

5. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí    DS 

3. Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí    DS 

4. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí     DS  

5. Městský úřad Tanvald, odbor životního prostředí     DS 

6. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí     DS  

7. Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí    DS 

8. Krajská hygienická stanice LK       DS  

9. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec     DS  

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

11. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS V Liberec    DS 
 

Předkladatel (Liberecký kraj v zastoupení zmocněncem): 

1.   Výzkumné energetické centrum VŠB – Technická univerzita Ostrava  DS 
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