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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název:

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období
2021 – 2027

Charakter koncepce:
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 je
strategickým dokumentem, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní
problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření, které budou naplněny
realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů, které mohou být v budoucnu
spolufinancovány ze strany poskytovatelů dotací ať již národních či evropských.
Prostřednictvím koncepce bude možné využít financování intervencí z vybraných specifických
cílů operačních programů pro programové období 2021 – 2027. Bez zpracování koncepce by
města a obce v Ústecko-chomutovské aglomeraci neměly možnost využít financování
založeného na principech územní dimenze a integrovaných nástrojů. Integrovaná strategie
Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 vychází ze souvisejících
dokumentů na úrovni EU a ČR, zejména cílů EU, Dohody o partnerství, vybraných operačních
programů a Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2021 – 2027.
Vize koncepce: „Ústecko-chomutovská aglomerace je hospodářsky významnou metropolitní
oblastí České republiky. Hospodářská výkonnost regionu vychází z pestré odvětvové
základny, v níž se úspěšně etablují některé inovativní obory, a z napojení centrální oblasti
České republiky (pražská metropolitní oblast) na německou ekonomiku v oblasti investic a trhu
práce. Celá oblast Ústecko-chomutovské aglomerace je dobře dopravně dostupná a vnitřně
propojená. Obyvatelé měst zde žijí v urbanisticky kvalitních, bezpečných sídlech se zdravým
životním prostředím a v příznivých sociálních podmínkách“.
Globální cíl koncepce: „Aktivizovat lidské zdroje, zvýšit jejich mobilitu a zlepšit urbánní a životní
prostředí, zlepšit kvalitu života a podmínky k podnikání v Ústecko-chomutovské aglomeraci
jako nutného předpokladu pro udržitelný rozvoj a sociální stabilitu regionu.“
Na základě výstupů z analytické části bylo definováno 5 strategických cílů (1. Lidské zdroje,
2. Ekonomika, 3. Doprava a dopravní infrastruktura, 4. Životní prostředí a veřejný prostor,
5. Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch), které budou naplňovány v rámci Integrované
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strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027. Každý strategický cíl je
rozpracován do konkrétnější úrovně několika specifických cílů, ke kterým jsou navázána
jednotlivá opatření, jejich prostřednictvím budou cíle naplňovány. Ačkoliv je zaměření cílů
koncepce široké, v rámci územních nástrojů bude financovatelná pouze dílčí část cílů tak, jak
to umožňují operační programy. Pouze cíle a opatření, která budou financovatelná v rámci
územní
dimenze
pro
Ústecko-chomutovskou
aglomeraci,
budou
zahrnuty
do tzv. programových rámců, které budou sloužit k čerpání finančních prostředků alokovaných
u příslušných operačních programů.
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 je navržena
v jedné variantě. Při přípravě konkrétních projektů/záměrů vyplývajících ze strategie mohou
být prověřovány jejich varianty.
Vymezení dotčeného území:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Ústecký
Chomutov, Ústí nad Labem, Most, Bílina, Litvínov,
Teplice, Děčín, Žatec, Kadaň, Litoměřice, Lovosice,
Louny

Návrhové období:

Koncepce je zpracována do roku 2027.

Předkladatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00
Ústí nad Labem

IČ: 00081531
Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 1. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce
Ústeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce ULK027K, a zaslána
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách (informace
o zahájení zjišťovacího řízení byla na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje
zveřejněna dne 21. 1. 2022). Informace o oznámení koncepce byla v elektronické podobě
zaslána také dotčeným orgánům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel vyjádření
celkem od 12 subjektů, z nichž 11 vyjádření bylo bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu
a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru
zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření budou předány předkladateli koncepce
k vypořádání.
Závěr:
„Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ je koncepcí
naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a proto bude předmětem procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
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Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle kritérií uvedených
v příloze č. 8 k zákonu zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s
následujícím závěrem:
Oznámení koncepce obsahuje opatření, která mohou stanovit rámec pro budoucí povolení
záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě koncepce
budou realizovány projekty naplňující stanovenou vizi, priority, cíle a opatření, které budou
následně stanoveny na základě souladu se zaměřením Integrované strategie.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro budoucí záměry:
Stanovení rámce pro budoucí záměry – umístění záměrů – část z předpokládaných opatření
bude pravděpodobně administrativního, organizačního či marketingového charakteru bez
významnějšího územního průmětu. Některá opatření budou mít konkrétnější územní průmět
(např. opatření v oblasti udržitelné mobility a dopravy, cestovních ruchu, odpadů, životního
prostředí apod.). Opatření, která budou nebo mohou mít územní průmět, jsou zejména tato:
 Opatření 1.2.1 Rozvoj sociálního bydlení (např. rozšiřování kapacit sociálního bydlení)
 Opatření 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro sociální služby (např. modernizace zařízení
sociálních služeb)
 Opatření 1.3.1 Budování kapacit škol a školských zařízení a zvyšování jejich kvality
 Opatření 1.3.2 Zlepšení podmínek škol, školských zařízení a dalších subjektů pro
rozvoj kompetencí (např. budování odborných učeben, zázemí pro družiny apod.)
 Opatření 3.1.2 Opatření pro zvýšení bezpečnosti pěší dopravy (výstavba, modernizace
a rekonstrukce komunikací pro pěší, stavební úpravy v nehodových lokalitách,
rekonstrukce mostů apod.)
 Opatření 3.2.1 Výstavba a modernizace drážní infrastruktury MHD (výstavba nových,
rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí a další)
 Opatření 3.2.2 Modernizace vozového parku veřejné dopravy včetně související
infrastruktury (výstavba dobíjecích stanic apod.)
 Opatření 3.2.3 Výstavba a modernizace infrastruktury integrované veřejné dopravy
(výstavba a modernizace přestupních terminálů, P+R, K+R, B+R a dalších)
 Opatření 3.3.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklodopravu
 Opatření 4.2.1 Sídelní zeleň, retenční schopnost krajiny a prevence klimatických rizik
(např. výsadba zeleně, rozvoj modrozelené infrastruktury, řešení odvodňovacích
zařízení v krajině)
 Opatření 4.2.2. Zatraktivnění a úpravy veřejného prostoru ve městech (rozvoj
modrozelené infrastruktury a další)
 Opatření 4.3.1 Realizace energetických úspor (výstavba a rekonstrukce OZE apod.)
 Opatření 4.4.1 Zefektivnění odpadového hospodářství (např. výstavba a modernizace
sběrných dvorů, energetické využití odpadů a další)
 Opatření 5.1.1 Revitalizace památek, muzeí a veřejných knihoven
 Opatření 5.1.2 Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla,
parkoviště, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu)
Stanovení rámce pro budoucí záměry – povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů
v koncepci nebude rámcově specifikována a bude řešena až v dalších fázích přípravy projektů,
které budou z koncepce vyplývat, případně v programových rámcích.
Stanovení rámce pro budoucí záměry – provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje –
tyto informace nebudou s ohledem na podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem
řešení v navazujících fázích přípravy konkrétních záměrů podle stavebního zákona a případně
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i v rámci procesu EIA či naturového hodnocení záměrů. Samotná koncepce tedy nebude
stanovovat provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje.
Zpracovávaná koncepce má vztah k řadě dokumentů na nadnárodní, národní, krajské i místní
úrovni. Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný nebo silný vztah
předkládané koncepce budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou pro koncepci závažné:
1. Ovzduší – Ústecký kraj je dlouhodobě třetí nejvíce zatížený kraj emisemi v přepočtu
na plochu území. Kvalita ovzduší ovlivněná zejména velkými stacionárními zdroji emisí
(elektrárny, teplárny a průmyslové podniky) a dále také lokálními topeništi, dopravou a
aktuálními meteorologickými podmínkami. Doprava má velký vliv na kvalitu ovzduší v
dopravně zatížených lokalitách. Překračování imisních limitů vyjádřených denními
8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozonu a imisních limitů pro
hodinovou koncentraci ozonu.
2. Klima – Narůstající počet událostí s extrémními projevy počasí (sucho, povodně,
snižování zásob vody v půdě, pokles hladin vodních zdrojů); zvyšující se vliv vysokých
teplot a četnějších vln veder na zdraví především zranitelných skupin obyvatel.
3. Hluk – Hluk zejména ze silniční dopravy z důvodu silné přepravní poptávky, a částečně
také kvůli poloze na hlavním železničním koridoru.
4. Voda – Jakost vod je výrazně ovlivněna průmyslovou činností a těžbou, také se zde
nacházejí významné zdroje komunálního znečištění a znečištění ze zemědělství.
Kvalita povrchových zdrojů vody je negativně ovlivněna také rozsáhlým odlesněním
Krušných hor. Většina toků je III. – V. třídy jakosti (znečištěná až velmi silně znečištěná
voda). V roce 2019 byla jakost vody zhodnocena jako nebezpečná ke koupání na
jednom profilu (koupaliště Jetřichovice). Dopady klimatické změny (riziko bleskových
povodní, sucho omezující další rozvoj a udržování městské zeleně, odumírání lesních
porostů) jsou umocněné srážkovým stínem Krušných hor. Kanalizace chybí v méně
lidnatých obcích v periferních částech zájmového území a ve větších městech pak v
okrajových místních částech. Stávající velké kanalizační systémy jsou založeny
převážně na principu jednotné kanalizační sítě. Ve vymezené území se nacházejí
záplavová území ohrožující život, zdraví a majetek obyvatel; došlo k významným
antropogenním zásahům do přirozeného vodního režimu původní krajiny (zejm. z
důvodu ochrany povrchových lomů, převod vody mezi povodími). Protipovodňová
opatření jsou převážně technického rázu. V území jsou dlouhodobě výrazně
podprůměrné srážkové úhrny ve srovnání s jinými částmi ČR (zejména Chomutovsko,
část Žatecka, Lounska a Litoměřicka).
5. Půda a zemědělství – Pokračující zábory zemědělské půdy, zejména v okolí větších
sídel a při hlavních silničních trasách (např. v důsledku rozšiřování intravilánů měst,
výstavby výrobních či logistických areálů nebo pro rezidenční zástavbu, přechodně z
důvodu těžby hnědého uhlí); eroze, velké půdní bloky, degradace půdní struktury apod.
6. Lesy – Nevhodná druhová skladba lesních porostů v některých oblastech, převaha
smrku; degradace lesů v důsledku dopadů klimatické změny a návazné gradace
škůdců; z důvodu zalesňování zemědělské půdy často mizí dochované drobné louky a
cenná přírodě blízká stanoviště vyskytující se v současné krajině pouze ve
fragmentech.
7. Příroda a krajina – ÚSES na všech svých úrovních částečně nefunkční z důvodu
existence zástavby, silničních sítí, velkých území s velmi nízkou ekologickou stabilitou,
přístupem vlastníků pozemků; narušený krajinný ráz v oblasti Mostecké pánve
způsobený zejména intenzivní povrchovou těžbou hnědého uhlí spojenou s rozvojem
navazující infrastruktury, energetiky a průmyslové výroby; oblast Mostecké pánve
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ekologicky málo stabilní; problematika invazních druhů; potenciální střet podmínek
ochrany přírody a některých rozvojových aktivit (např. doprava, suburbanizace).
8. Horninové prostředí, staré ekologické zátěže – Přítomnost starých ekologických zátěží
s dosud nerealizovanými opatřeními k jejich eliminaci; velké množství nevyužívaných
brownfields; existence území ohrožených závažnými sesuvy (v souvislosti s
geologickým vývojem území, ale také z důvodu těžby hnědého uhlí.
9. Odpadové hospodářství – Stále převažuje vysoká míra skládkování.
Příslušné orgány ochrany přírody (Správa Národního parku České Švýcarsko, Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu
státní správy IV, Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství)
ve svých stanoviscích dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) vyloučily významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti (dále též „EVL a PO“).
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území Ústecko-chomutovské aglomerace
nepředpokládá její významné negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky.
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných
zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také
se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
1. Vyhodnotit, zda je koncepce včetně v ní navržených cílů, opatření a aktivit v souladu
se schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na národní,
regionální a místní úrovni, např. Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem
do 2050, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025, Státní program
ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025, Strategie rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2021, Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší –
zóna Severozápad – CZ04, či s republikovými a krajskými prioritami v oblasti ochrany
přírody a krajiny stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace
č. 1, 2, 3, 4 a 5, a v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění aktualizace
č. 1, 2 a 3.
2. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména
potenciální vlivy na krajinný ráz, přírodní parky, významné krajinné prvky, dřeviny
rostoucí mimo les a jejich skupiny, územní systém ekologické stability, fragmentace
krajiny, migrační prostupnost krajiny a klíčové druhy a navrhnout opatření
k předcházení, vyloučení či kompenzaci případných negativních vlivů.
3. Vyhodnotit vliv koncepce včetně navržených cílů, opatření, aktivit na zvláště chráněná
území (dále jen „ZCHÚ“), resp. zda realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení
předmětů a cílů ochrany ZCHÚ a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení
či kompenzaci negativních vlivů na soustavu ZCHÚ.
4. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce na povrchové a podzemní vody, vodní režim v krajině,
citlivé a zranitelné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná
pásma vodních zdrojů a navrhnout opatření k minimalizací případných negativních
vlivů.
5. Vyhodnotit vliv koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich
ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních
porostů, zvyšování biodiverzity porostů.
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6. Vyhodnotit, vliv koncepce na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“), resp. zda
realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZPF, především
ve vztahu k velikosti záborů zemědělské půdy a také záborům nejkvalitnější půdy v I. a
II. třídě ochrany, případně navrhnout opatření vůči těmto negativním vlivům.
7. Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a
na pozemky a objekty kulturních památek a jejich prostředí, ochranná pásma, území
s plošnou ochranou a území s archeologickými nálezy, tedy na ochranu kulturních
hodnot, které jsou součástí krajinného rázu a životního prostředí.
8. Vyhodnocení SEA zaměřit především na specifické cíle SC 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.1 a v nich navrhovaná opatření a aktivity, které je nutné vyhodnotit z hlediska
jejich potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
9. V případě, že by v návrhu koncepce byly uvedeny a lokalizovány konkrétní záměry,
požadujeme vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně
synergických a kumulativních vlivů. Tam, kde budou zjištěny potenciální negativní
kumulativní nebo synergické vlivy, je nutné navrhnout kompenzační opatření a
případný monitoring těchto potenciálních vlivů.
10. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny a ochranu lidského zdraví.
11. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která Krajský
úřad Ústeckého kraje obdržel v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné
ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví náležitě vypořádat
a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.
S ohledem na ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a existenci
Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce,
jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, a to 1 ks v tištěné
podobě a 1 ks v elektronické podobě (na CD nebo USB flash disku).

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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