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Libereckému krajiLibereckému kraji
cobycoby samosprávě samosprávě regionu, regionu, 

je zákonem ČR č. 248/2000 Sb., je zákonem ČR č. 248/2000 Sb., 
o regionálním rozvoji, dána o regionálním rozvoji, dána 
kompetencekompetence pořizovatele  pořizovatele  

koncepčních dokumentů koncepčních dokumentů za účelem za účelem 
zajištění koordinovaného rozvoje zajištění koordinovaného rozvoje 

území krajeúzemí kraje



Zákonem ČR č. 100/2001 Sb., Zákonem ČR č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní o posuzování vlivů na životní 

prostředí, vyplývá pořizovateli prostředí, vyplývá pořizovateli 
krajských koncepcí krajských koncepcí povinnost nechat povinnost nechat 
zpracovávané koncepční dokumenty zpracovávané koncepční dokumenty 

posoudit z hlediska jejich vlivů posoudit z hlediska jejich vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdravína životní prostředí a veřejné zdraví



Odbor hospodářského a regionálního rozvoje KÚLK vedl(e) tento proces u:  

• Strategie udržitelného rozvoje LK
(proces SEA ukončen)

• Regionální operační program Severovýchod
(proces SEA probíhá)

• Program rozvoje hospodářsky slabých
oblastí LK (proces SEA probíhá)

• aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 
(proces SEA probíhá)

• Program rozvoje LK 2007-2013 (výběrové řízení  
posuzovatele)

Odbor hospodářského a regionálního rozvoje KÚLK vedl(e) tento prOdbor hospodářského a regionálního rozvoje KÚLK vedl(e) tento proces u:  oces u:  

•• Strategie udržitelného rozvoje LKStrategie udržitelného rozvoje LK
(proces SEA ukon(proces SEA ukonččen)en)

•• RegionRegionáálnlníí operaoperaččnníí program Severovýchodprogram Severovýchod
(proces SEA probíhá)(proces SEA probíhá)

•• Program rozvoje hospodProgram rozvoje hospodáářřskysky slabýchslabých
oblastoblastíí LKLK (proces SEA probíhá)(proces SEA probíhá)

•• aktualizace aktualizace Strategie rozvoje LibereckStrategie rozvoje Libereckéého kraje ho kraje 
(proces SEA probíhá)(proces SEA probíhá)

•• Program rozvoje LK 2007Program rozvoje LK 2007--20132013 (výběrové řízení  (výběrové řízení  
posuzovatele)posuzovatele)



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého Strategie udržitelného rozvoje Libereckého 
kraje 2006kraje 2006--20202020



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého Strategie udržitelného rozvoje Libereckého 
kraje 2005kraje 2005--20202020 (SUR LK)(SUR LK)

CCíílem Slem SUR LKUR LK je implementace principje implementace principůů udrudržžitelnitelnéého ho 
rozvoje do regionrozvoje do regionáálnlníí politikypolitiky nejen hospodnejen hospodáářřskskéé a a 
socisociáálnlníí soudrsoudržžnosti, ale i regionnosti, ale i regionáálnlníí politiky ochrany a politiky ochrany a 
tvorby tvorby žživotnivotníího prostho prostřřededíí a to ve forma to ve forměě stanovenstanoveníí
rozvojových priorit a opatrozvojových priorit a opatřřeneníí. . 

SUR LK SUR LK patří do kategorie dlouhodobých strategických patří do kategorie dlouhodobých strategických 
rozvojových dokumentůrozvojových dokumentů, určujících , určujících orientaci politiky orientaci politiky 
regionregionáálnlníího rozvoje Lho rozvoje LK na období 15 let.K na období 15 let.



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 
20052005--20202020 (SUR LK)(SUR LK)

VV prvnprvníí ffáázizi zpracovzpracováánníí SSUR LK UR LK byla provedena byla provedena analýzaanalýza
existujexistujííccíích a Zastupitelstvem Libereckch a Zastupitelstvem Libereckéého kraje ho kraje 
schvschváálených lených koncepkoncepččnníích dokumentch dokumentůů resortnresortněě, , úúzemnzemněě i i 
rozvojovrozvojověě zamzaměřěřených a to zených a to z hlediska jejich souladu hlediska jejich souladu 
ss principy udrprincipy udržžitelnitelnéého rozvoje. Souho rozvoje. Souččááststíí této fáze této fáze pracpracíí
bylo i bylo i provedenprovedeníí kvalitativnkvalitativníího sociologickho sociologickéého prho průůzkumuzkumu
a to nejen ve forma to nejen ve forměě standardizovaných rozhovorstandardizovaných rozhovorůů ss experty experty 
((úúzemnzemníími mi čči resortni resortníími) zmi) z LKLK, ale tak, ale takéé ve formve forměě
dotazndotaznííkovkovéého ho ššetetřřeneníí veveřřejnosti ejnosti LKLK a to za to z hlediska znalosthlediska znalostíí
a na náázorzorůů na dalna dalšíší udrudržžitelný rozvoj kraje.itelný rozvoj kraje.



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 
20052005--20202020

VV druhé druhé ffáázizi byla na zbyla na záákladkladěě výstupvýstupůů zz provedených provedených 
analytických krokanalytických krokůů sestavena SWOT analýzasestavena SWOT analýza udrudržžitelnitelnéého ho 
rozvoje Lrozvoje LKK, kter, kteráá shrnuje shrnuje silnsilnéé a slaba slabéé strstráánkynky udrudržžitelnitelnéého ho 
rozvoje kraje a nastirozvoje kraje a nastiňňuje jeho uje jeho ppřřííleležžitosti a rizikaitosti a rizika a to nejen v a to nejen v 
oblasti ekonomickoblasti ekonomickéé, soci, sociáálnlníí a a environmentenvironmentáálnlníí, ale i v oblasti , ale i v oblasti 
sprspráávy vvy věěccíí veveřřejnýchejných..
VV třetí třetí ffáázizi byla tvorba zambyla tvorba zaměřěřena na ena na definovdefinováánníí vize, priorit, vize, priorit, 
strategických cstrategických cííllůů, opat, opatřřeneníí a indika indikáátortorůů URUR a to jak pro a to jak pro 
rozvoj oblasti ekonomickrozvoj oblasti ekonomickéé, soci, sociáálnlníí, , environmentenvironmentáálnlníí, tak i pro , tak i pro 
sprspráávu vvu věěccíí veveřřejných. Souejných. Souččááststíí této této nnáávrhovvrhovéé ččáásti je i sti je i 
definovdefinováánníí doporudoporuččeneníí institucioninstitucionáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí realizace realizace 
udrudržžitelnitelnéého rozvoje na krajskho rozvoje na krajskéé úúrovni.rovni.



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 
20052005--20202020 (SUR LK)(SUR LK)

Do Do tvorby návrhové části tvorby návrhové části se zapojili nejen zpracovatelse zapojili nejen zpracovateléé
strategie, ale takstrategie, ale takéé ččlenovlenovéé pracovnpracovníí odbornodbornéé skupinyskupiny, , 
kterkteráá vznikla specielnvznikla specielněě za za úúččelem konzultacelem konzultacíí ppřři jeji jejíí tvorbtvorběě. . 
Skupinu tvoSkupinu tvořřili ili zzáástupci obecnstupci obecníích samosprch samosprááv, stv, stáátntníí
sprspráávy, nevlvy, nevláádndníích organizacch organizacíí a podnikatela podnikatelůů LibereckLibereckéého ho 
kraje, ale takkraje, ale takéé odbornodbornííci zci z hlediska znalosthlediska znalostíí udrudržžitelnitelnéého ho 
rozvoje a odbornrozvoje a odbornííci zci z jednotlivých ekonomických, jednotlivých ekonomických, 
socisociáálnlníích, ch, environmentenvironmentáálnlnííchch, , úúzemnzemníích a vech a veřřejných ejných 
aktivit vyskytujaktivit vyskytujííccíích se vch se v rráámci kraje.mci kraje.



Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 
20052005--20202020 (SUR LK)(SUR LK)

Vždy po Vždy po vzniku vzniku jednotlivých pracovních (3) jednotlivých pracovních (3) verzverzíí znění znění 
strategie nastal strategie nastal proces rozdiskutovproces rozdiskutováánníí jejjejíího obsahu ho obsahu 
ss odbory odbory kkrajskrajskéého ho úúřřadu za adu za úúččelem elem ověření doověření dosasažžitelnitelnostiosti
navrhovaných údajůnavrhovaných údajů či či souladsouladuu ss legislativnlegislativníími pomi požžadavky adavky 
dle jednotlivých resortdle jednotlivých resortůů ststáátntníí sprspráávyvy..
Během čtvrté fázeBěhem čtvrté fáze tvorby strategie se OHRR soustředil na tvorby strategie se OHRR soustředil na 
závěrečné projednávání znění SUR LK a závěrečné projednávání znění SUR LK a vypořádání vypořádání 
připomínek. připomínek. Byla vytvořena tabulka s přehledem všech Byla vytvořena tabulka s přehledem všech 
přijatých připomínek sesbíraných při diskusích nad jejími přijatých připomínek sesbíraných při diskusích nad jejími 
pracovními verzemi, včetně vypořádání připomínek vzniklých pracovními verzemi, včetně vypořádání připomínek vzniklých 
v rámci procesu posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí v rámci procesu posouzení vlivů SUR LK na životní prostředí 
a veřejné zdraví, tj. a veřejné zdraví, tj. v procesu SEAv procesu SEA.  .  
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Tvorbu a znění Tvorbu a znění strategie sledovalistrategie sledovali od začátku prací nejenod začátku prací nejen
posuzovatelé strategie z hlediska jejích posuzovatelé strategie z hlediska jejích vlivvlivůů na na žživotnivotníí
prostprostřřededíí,, tj. Regiontj. Regionáálnlníí environmentenvironmentáálnlníí centrum centrum ČČRR, ale tak, ale takéé
zpracovatelzpracovateléé oponentnoponentnííchch posudkposudků ů ((CentrCentrumum pro otpro otáázky zky 
ŽP ŽP Univerzity KarlovyUniverzity Karlovy + Hospodářská fakulta Technické + Hospodářská fakulta Technické 
univerzity Liberec) univerzity Liberec) OK postup tvorby+ OK postup tvorby+ relevantnostrelevantnost dat z dat z 
územíúzemí. Průběžně . Průběžně byly byly postřehy a náměty na přeformulování či postřehy a náměty na přeformulování či 
ppřřipomipomíínky nky vedoucí k minimalizaci negativních vlivů vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 
strategie na životní prostředí a  veřejné zdravístrategie na životní prostředí a  veřejné zdraví od všech od všech 
týmů, týmů, zpracovatelem strategie zpracovatelem strategie vyhodnocoványvyhodnocovány aa do zndo zněěnníí
strategie strategie relevantní z nich relevantní z nich zapracováványzapracovávány. . 
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Doladění znění strategie bylo provedeno ve spolupráci Doladění znění strategie bylo provedeno ve spolupráci 
zadavatele (OHRR LK) se  zpracovatelským týmem strategie, s zadavatele (OHRR LK) se  zpracovatelským týmem strategie, s 
posuzovateli vlivů strategie na ŽP a VZ a s MŽP ČR posuzovateli vlivů strategie na ŽP a VZ a s MŽP ČR po po 
veřejném projednáníveřejném projednání. . 
Veřejnost byla seznámena s možností zapojit se do diskuse Veřejnost byla seznámena s možností zapojit se do diskuse 
nad zněním strategie a nad posouzením jejích vlivů na ŽP a nad zněním strategie a nad posouzením jejích vlivů na ŽP a 
VZ: výzvou na úředních deskách kraje a obcí LK, výzvou v VZ: výzvou na úředních deskách kraje a obcí LK, výzvou v 
místním tisku a na webech místním tisku a na webech zpracovatele posouzení zpracovatele posouzení 
www.www.reccrreccr..czcz, MŽP ČR , MŽP ČR www.env.www.env.czcz či či www.cenia.cwww.cenia.c a kraje a kraje 
www.krajwww.kraj--lbclbc..czcz/rozvoj/rozvoj. . 
Z veřejného projednání byl pořízen zvukový záznam a zápis. Z veřejného projednání byl pořízen zvukový záznam a zápis. 

http://www.reccr.cz/
http://www.env.cz/
http://www.cenia.c/
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Záznam i zápis byly s nově obdrženými připomínkami od Záznam i zápis byly s nově obdrženými připomínkami od 
občanů  zaslány na MŽP ČR a všem účastníkům tvorby SUR občanů  zaslány na MŽP ČR a všem účastníkům tvorby SUR 
LK. Relevantní náměty a připomínky byly v textu SUR LK LK. Relevantní náměty a připomínky byly v textu SUR LK 
zohledněny zohledněny = finální verze SUR LK= finální verze SUR LK. Tento krok byl také . Tento krok byl také 
posledním krokem pro ukončení prací na posouzení vlivů  posledním krokem pro ukončení prací na posouzení vlivů  
strategie na ŽP a VZstrategie na ŽP a VZ. . 
Závěry tohoto posouzení, spolu s vyhodnocením celého Závěry tohoto posouzení, spolu s vyhodnocením celého 
procesu SEA, se staly podkladem pro vydání konečného procesu SEA, se staly podkladem pro vydání konečného 
Stanoviska MŽP ČR. Stanoviska MŽP ČR. V tomto stanovisku MŽP ČR konstatuje:V tomto stanovisku MŽP ČR konstatuje:

„SUR LK nemá negativních vlivů na ŽP a VZ“.„SUR LK nemá negativních vlivů na ŽP a VZ“.
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Následovala Následovala jednání Rady Libereckého kraje jednání Rady Libereckého kraje a všecha všech Výborů Výborů 
Zastupitelstva Libereckého krajeZastupitelstva Libereckého kraje (9) nad zněními a závěry:(9) nad zněními a závěry:

Strategie udržitelného rozvoje LK  Strategie udržitelného rozvoje LK  
Posouzení vlivů SUR LK na ŽP a VZPosouzení vlivů SUR LK na ŽP a VZ
Stanovisko MŽP ČR ke SUR LK Stanovisko MŽP ČR ke SUR LK 
OponentnOponentníí posudek University Karlovy posudek University Karlovy 
Oponentní posudek Technické university Liberec Oponentní posudek Technické university Liberec 

…………..…………..
Zásadním výsledkem jednávání byl požadavek Finančního  Zásadním výsledkem jednávání byl požadavek Finančního  
výboru LK výboru LK doplnit informace o odborné posouzenídoplnit informace o odborné posouzení
„Vlivu přijetí SUR LK na rozpočet Libereckého kraje“.„Vlivu přijetí SUR LK na rozpočet Libereckého kraje“.
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Odborné posouzení Odborné posouzení „Vlivu přijetí SUR LK na rozpočet „Vlivu přijetí SUR LK na rozpočet 
Libereckého kraje“Libereckého kraje“ vypracovalo konsorcium týmů ekonomů z vypracovalo konsorcium týmů ekonomů z 

Vysoké školy ekonomické Praha Vysoké školy ekonomické Praha 
Hospodářské fakulty Masarykovy Univerzity Brno Hospodářské fakulty Masarykovy Univerzity Brno 
Hospodářské fakulty University J.E.Hospodářské fakulty University J.E.PurkyněPurkyně Ústí n/Labem.  Ústí n/Labem.  

Výsledek tohoto posouzení a Výsledek tohoto posouzení a Zkrácená verze SUR LKZkrácená verze SUR LK byla byla 
usnesením Rady Libereckého kraje vzata na vědomíusnesením Rady Libereckého kraje vzata na vědomí coby coby 
podklad pro aktualizaci  Strategie rozvoje Libereckého kraje podklad pro aktualizaci  Strategie rozvoje Libereckého kraje 
20062006--2020. Znění zkrácené verze SUR LK 2020. Znění zkrácené verze SUR LK www.krajwww.kraj--lbc.cz/URlbc.cz/UR..

Tvorba SUR LK, včetně SEA procesu trvala cca 2,5 roku.Tvorba SUR LK, včetně SEA procesu trvala cca 2,5 roku.

http://www.kraj-lbc.cz/UR


Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod 
2007 2007 –– 2013         2013         NUTS II Severovýchod:NUTS II Severovýchod:

•• Kraj LibereckýKraj Liberecký
•• Kraj KrálovéhradeckýKraj Královéhradecký
•• Kraj PardubickýKraj Pardubický
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2007 2007 –– 2013         2013         

základní strategický dokument,základní strategický dokument,
jehož zpracování a schválení podmiňuje jehož zpracování a schválení podmiňuje 

čerpání prostředků z fondů EU na čerpání prostředků z fondů EU na 
rozvojové projekty v rámci regionů rozvojové projekty v rámci regionů 

NUTS II Severovýchod v letech 2007NUTS II Severovýchod v letech 2007--2013 2013 
= = jeden z „klíčů k financím EU“ jeden z „klíčů k financím EU“ 

pro Liberecký krajpro Liberecký kraj
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1.Pracovní skupina ROP SV – zástupci krajských samospráv  
zadavatelé dokumentu

2.Pracovní skupina zpracovatelů– tvůrci ROP SV CEP HK,
ARR-Nisa Liberec, RRA Pardubického kraje

3.Pracovní skupina PRLK team KÚ – resortní odborníci z   
odborů KÚ připomínky, oponentury

4.Pracovní skupina sestavená na základě principu      
partnerství, subsidiarity – zástupci stakeholderů v krajích 

+ veřejnost připomínky, oponentury
5.Posuzovatel vlivů ROP SV na ŽP a VZ Evernia s.r.o. 

Liberec 
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Národní rozvojový plán

Globální cíl
Přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla 
přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti 
bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst 
zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

Vyvážený rozvoj území
Otevřená flexibilní a 

soudržná česká
společnost

Atraktivní prostředí Konkurenceschopná
česká ekonomika

ROP NUTS II SV

Globální cíl
Dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy prostřednictvím zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice. Cílem je vyvážený rozvoj regionu využívající existující potenciál, 
respektující zásady trvale udržitelného rozvoje, sociální stability a ochrany životního prostředí.

Strategický cíl 1
Zlepšit dopravní

infrastrukturu a optimalizovat 
dopravní obslužnost v celém 

území regionu při 
respektování ochrany 

životního prostředí

Strategický cíl 3
Zvýšit podíl cestovního 
ruchu na hospodářské
prosperitě regionu a na 

tvorbě pracovních příležitostí
rozvojem základní a 

doprovodné infrastruktury a 
rozvojem služeb

Strategický cíl 2
Vytvořit příznivé prostředí a kvalitní

podmínky pro život obyvatel 
rozvojem infrastruktury v oblasti 
zdravotnictví, sociálních věcí a 

vzdělávání, regenerací a 
revitalizací vybraných částí měst 

a venkova, a to při respektování
ochrany životního prostředí

Strategický cíl 4
Rozvíjet vzájemnou 
spolupráci firem a 

vzdělávací soustavy, 
zlepšit  infrastrukturu a 
služby pro podnikatele



Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod 
2007 2007 –– 2013 2013 

Proces posuzování vlivů ROP SV na životní prostředí a Proces posuzování vlivů ROP SV na životní prostředí a 
veřejné zdraví se nachází veřejné zdraví se nachází ve fázi proběhlého veřejného ve fázi proběhlého veřejného 

projednání projednání 25.9.200625.9.2006 na KÚ v Hradci Královéna KÚ v Hradci Králové

Konečné znění ROP SVKonečné znění ROP SV bude dohotovené po zapracování bude dohotovené po zapracování 
přijatých relevantních připomínek od odborníků i veřejnosti, přijatých relevantních připomínek od odborníků i veřejnosti, 
upřesněné po doběhnutí procesu SEA a vydání Stanoviska upřesněné po doběhnutí procesu SEA a vydání Stanoviska 

MŽP ČR, po projednání ROP SV v Evropské komisi v MŽP ČR, po projednání ROP SV v Evropské komisi v 
Bruselu.Bruselu.



Program rozvoje hospodProgram rozvoje hospodáářřskysky slabých oblastslabých oblastíí LKLK



Program rozvoje Program rozvoje HSO LK HSO LK 

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.93/04/ZK Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.93/04/ZK 
byly v roce 2004 vymezeny v rámci území kraje oblasti, byly v roce 2004 vymezeny v rámci území kraje oblasti, 
jejichž ekonomicko sociální rozvojový potenciál je z jejichž ekonomicko sociální rozvojový potenciál je z 
nějakých důvodů oslabený či omezený nějakých důvodů oslabený či omezený „„hospodhospodáářřsky sky 
slabslabéé oblastioblasti““ (HSO)(HSO). . 
Během roku 2005 se podařilo tento potenciál Během roku 2005 se podařilo tento potenciál zmonitorovatzmonitorovat,  ,  
analyzovat,  shrnout hlavní příčiny jejich ekonomicko analyzovat,  shrnout hlavní příčiny jejich ekonomicko 
sociálního zaostávání. V Programu rozvoje HSO jsou tyto sociálního zaostávání. V Programu rozvoje HSO jsou tyto 
příčiny identifikovány a k jejich odstranění jsou navržena příčiny identifikovány a k jejich odstranění jsou navržena 
opatření s cílem opatření s cílem během období 2007během období 2007--2013 tato území 2013 tato území 
postupně dostat na úroveň rozvoje ostatních obcí LK.  postupně dostat na úroveň rozvoje ostatních obcí LK.  
Cílem je postupné odstraňování rozvojových disparit.Cílem je postupné odstraňování rozvojových disparit.



Program rozvoje Program rozvoje HSO LK HSO LK 

umožní jednoznačně umožní jednoznačně definovat rozvojové problémy a definovat rozvojové problémy a 
rozvojový potenciál zaostalých oblastírozvojový potenciál zaostalých oblastí
vytipuje opatření a aktivity důležité pro jejich další rozvojvytipuje opatření a aktivity důležité pro jejich další rozvoj
slouží jako slouží jako podklad pro zacílení finančních prostředků od podklad pro zacílení finančních prostředků od 
území krajeúzemí kraje
slouží jako slouží jako podklad pro aktualizacipodklad pro aktualizaci základních strategických základních strategických 
dokumentů Libereckého kraje:dokumentů Libereckého kraje:

Strategie rozvoje LK 2006Strategie rozvoje LK 2006--20202020
(dlouhodobý strategický rozvojový dokument)(dlouhodobý strategický rozvojový dokument)

Program rozvoje LK 2007Program rozvoje LK 2007--20132013
(střednědobý strategický rozvojový dokument)(střednědobý strategický rozvojový dokument)



Program rozvoje Program rozvoje HSO LKHSO LK

je je zpracován pro každou oblast samostatnězpracován pro každou oblast samostatně
zpracovatelem pro Liberecký kraj je ARR NISA Liberec ve zpracovatelem pro Liberecký kraj je ARR NISA Liberec ve 
spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a projekční spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a projekční 
firmou SAUL  s.r.o. Liberec firmou SAUL  s.r.o. Liberec 
v současné době je zpracována II. pracovní verze v současné době je zpracována II. pracovní verze 
aby byl dokument snadno přístupný a mohl jej aby byl dokument snadno přístupný a mohl jej 
kdokoliv připomínkovat, je umístěn na webových kdokoliv připomínkovat, je umístěn na webových 
stránkáchstránkách Libereckého kraje Libereckého kraje wwww.kraj.kraj--lbclbc..czcz//hsohso
připomínky lze posílat do 30.9. 2006 na připomínky lze posílat do 30.9. 2006 na 

ee--mail: rozvoj@krajmail: rozvoj@kraj--lbclbc..czcz



Program rozvoje Program rozvoje HSO LKHSO LK

Začátkem září 2006 proběhlo projednání II. pracovní verze Začátkem září 2006 proběhlo projednání II. pracovní verze 
PR HSO LK v centrech jednotlivých HSO LK. PR HSO LK v centrech jednotlivých HSO LK. 
V denním tisku a na webu V denním tisku a na webu www.krajwww.kraj--lbc.czlbc.cz byla veřejnost byla veřejnost 
informována o možnosti zúčastnit se těchto diskusních fór. informována o možnosti zúčastnit se těchto diskusních fór. 

Konečné znění PR HSO LK Konečné znění PR HSO LK bude upřesněné bude upřesněné 
po doběhnutí jeho připomínkování, po doběhnutí jeho připomínkování, 
zapracování připomínek do textu PR HSO LK, zapracování připomínek do textu PR HSO LK, 
po doběhnutí procesu SEA vydáním Stanoviska MŽP ČR,po doběhnutí procesu SEA vydáním Stanoviska MŽP ČR,
po projednání PR HSO LK v Radě a Zastupitelstvu LK po projednání PR HSO LK v Radě a Zastupitelstvu LK 

Předpoklad projednání v ZK LK únor 2007Předpoklad projednání v ZK LK únor 2007

http://www.kraj-lbc.cz/


Strategie rozvoje LK 2006Strategie rozvoje LK 2006--20202020 Harmonogram Harmonogram 
2x výběrová řízení2x výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. zpracovatelé strategie + SEA dle zákona č. 137/2006 Sb. zpracovatelé strategie + SEA 
posouzení posouzení ⇒⇒ cca 1. mcca 1. měěssííc; c; délka prácí na základním dokumentu délka prácí na základním dokumentu ⇒⇒ rrůůznznáá ????
11.9.          GAREP11.9.          GAREP I.I. verzeverze strategiestrategie ⇒⇒ OHRR OHRR 
11.9.          CITYPLAN11.9.          CITYPLAN oznámení SEAoznámení SEA na MŽP  na MŽP  
do 27.9.     připomínkování odbory + posuzovatelemdo 27.9.     připomínkování odbory + posuzovatelem ⇒⇒ GAREPGAREP
do 12.10.   GAREP (zapracovdo 12.10.   GAREP (zapracováánníí ppřřipomipomíínek) nek) II. verze strategieII. verze strategie ⇒⇒ OHRR OHRR 
do 19.10.   do 19.10.   připomínkování připomínkování stakeholderystakeholdery + posuzovatelem + posuzovatelem ⇒⇒ GAREPGAREP
do 26.10.   GAREP (zapracovdo 26.10.   GAREP (zapracováánníí ppřřipomipomíínek) nek) III. verze strategieIII. verze strategie ⇒⇒ OHRR OHRR 
do 26.10.   do 26.10.   zzáávvěěr zjir zjiššťťovacovacíího ho řříízenzeníí k oznk oznáámenmeníí SEASEA z Mz MŽŽP P ⇒⇒ OHRROHRR
27.10.        OHRR 27.10.        OHRR ⇒⇒ CITYPLAN CITYPLAN -- prprááce na dokonce na dokonččeneníí SEA dokumentace SEA dokumentace 
do 10.11.   CITYPLAN do 10.11.   CITYPLAN ⇒⇒ OHRR obdrOHRR obdržžíí SEA dokumentaciSEA dokumentaci ⇒⇒ MMŽŽP P 
11.12.        11.12.        veřejné projednání veřejné projednání III. verze strategie + SEA dokumentaceIII. verze strategie + SEA dokumentace
do 21.12.   sběr připomínek a zápis z veřejného projednánído 21.12.   sběr připomínek a zápis z veřejného projednání⇒⇒OHRR na MOHRR na MŽŽP  P  
do 15.1.     do 15.1.     MMŽŽP vydP vydáá stanovisko ke strategii z hlediska vlivstanovisko ke strategii z hlediska vlivůů na na ŽŽP a VZP a VZ
do 30.1.     GAREP zohledndo 30.1.     GAREP zohledníí zzáávvěěry stanoviska v textu ry stanoviska v textu strategie finstrategie fináálnlníí verzeverze

úúnor 2007  projednnor 2007  projednáávváánníí v RK, ve výborech zastupitelstva a v ZKv RK, ve výborech zastupitelstva a v ZK



Závěrečné shrnutí poznatků Závěrečné shrnutí poznatků 
pořizovatele koncepcí z procesu SEApořizovatele koncepcí z procesu SEA

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 

jirinajirina..vargovavargova@kraj@kraj--lbclbc..czcz, tel. 603258954, tel. 603258954
oddělení rozvojových koncepcí OHRR oddělení rozvojových koncepcí OHRR 

Liberecký krajLiberecký kraj
U Jezu 642/2a; 461 80 LiberecU Jezu 642/2a; 461 80 Liberec

mailto:jirina.vargova@kraj-lbc.cz
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