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1
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 1/2010
ze dne 16. 2. 2010,

kter˘m se vyhla‰uje Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje

Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne
16. 2. 2010 usnesením ã. 221/10/RK usnesla vydat na zá-
kladû § 6 odst. 6 a § 7 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, (zákon
o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v sou-
ladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého
kraje je pfiílohou ã. 1 tohoto nafiízení.

âl. 2

Do Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Liberecké-
ho kraje lze nahlédnout v budovû Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje, na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

na odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, oddûlení
ovzdu‰í a odpadÛ. Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Libereckého kraje je v elektronické podobû zvefiejnûn
na webov˘ch stránkách kraje.

âl. 3
Zru‰ovací ustanovení

Nabytím úãinnosti tohoto nafiízení se zru‰uje nafiíze-
ní Libereckého kraje ã. 2/2008 ze dne 6. kvûtna 2008,
kter˘m se vyhla‰uje Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Libereckého kraje.

âl. 4
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ
Libereckého kraje.

Bc. Stanislav Eichler v. r.
hejtman 

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární námûstkynû hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Libereckého kraje ã. 1/2010

PROGRAM KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í
LIBERECKÉHO KRAJE
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A. PODROBNOSTI O OPAT¤ENÍCH P¤IJAT¯CH P¤ED ZPRACOVÁNÍM

PROGRAMU

A.1 Opatfiení na mezinárodní a národní úrovni

Právní pfiedpisy
Opatfiení na mezinárodní úrovni zahrnují mezinárodní úmluvy a dále akty, související s pfiistoupením âeské

republiky k Evropské unii. Historicky lze za nejv˘znamnûj‰í mezinárodní aktivitu povaÏovat pfiístup âR k Úmluvû
EHK OSN o dálkovém zneãi‰tûní ovzdu‰í pfiekraãujícím hranice státÛ a k jejím protokolÛm

� první a druh˘ protokol o sífie
� protokol o dusíku
� protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách (VOC)
� protokol o tûÏk˘ch kovech
� protokol o persistentních organick˘ch polutantech (POPs)
� (Göteborsk˘) protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozónu 

Zásadním prvkem je také implementace pfiedpisÛ Evropské unie do ãeské legislativy, tj. zapracování poÏadavkÛ
Rámcové smûrnice 96/62/ES o posuzování a fiízení kvality vnûj‰ího ovzdu‰í a navazujících dcefiin˘ch smûrnic1,
obsahujících konkrétní poÏadavky v oblasti ochrany ovzdu‰í. Obdobn˘ v˘znam mûlo i pfievzetí evropské legislativy
v oblasti integrované prevence a omezování zneãi‰tûní (IPPC), implementace poÏadavkÛ v oblasti omezování emisí
z motorov˘ch vozidel (emisní limity EURO) atd.

Souãasnû platí, Ïe jiÏ pÛvodní právní úprava ochrany ovzdu‰í v âR, pfiijatá v devadesát˘ch letech, obsahovala
celou fiadu moderních prvkÛ a zaloÏila pevn˘ strukturální rámec, zejména v oblasti kontroly zdrojÛ zneãi‰Èování
a omezování emisí.V kombinaci této urãité tradice a aktuálních pfiedpisÛ EU tak byla v âR vytvofiena pomûrnû velmi
dÛsledná soustava právních pfiedpisÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í.

V souãasné dobû jsou pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰í mezinárodní aktivitou opatfiení smûfiující k ochranû kli-
matu. I kdyÏ je jejich základním cílem omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ (zejména oxidu uhliãitého), je nanejv˘‰
pravdûpodobné, Ïe fiada vyvolan˘ch opatfiení pfiinese Ïádoucí vedlej‰í efekty také v oblasti omezování emisí ostatních
zneãi‰Èujících látek.Aktuálním pfiíkladem je podpora úspor energií, obmûny topn˘ch systémÛ a vyuÏití obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie v domácnostech s vyuÏitím financování prostfiednictvím tzv. Green investment scheme.

Ekonomické nástroje
V období devadesát˘ch let 20. století byla zaloÏena soustava ekonomick˘ch nástrojÛ ochrany ovzdu‰í, sestávající

zejména z poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í a dotací a zv˘hodnûn˘ch pÛjãek, poskytovan˘ch Státním fondem Ïivot-
ního prostfiedí âR (SFÎP), kter˘ je pfiíjemcem znaãného podílu v˘nosu z poplatkÛ. V období 1994 aÏ 1996 byly pfiíj-
my fondu nav˘‰eny jednorázov˘m pfievodem 6,1 mld. Kã na podporu Národního programu ozdravûní ovzdu‰í.
Celkové v˘daje SFÎP k ochranû ovzdu‰í dosáhly v období 1992 aÏ 2002 ãástky cca 14 mld. Kã. V dÛsledku vysok˘ch
poplatkÛ za zneãi‰tûní ovzdu‰í do‰lo také k razantní plynofikaci zejména ve zdrojích REZZO 2. Ekonomická pod-
pora obcím se odrazila pfiedev‰ím v rozvoji plynofikace obytné zástavby.

V dal‰ím období, zejména pak po roce 2004, nabyly na v˘znamu finanãní podpory poskytované ze strukturálních
fondÛ EU. V období 2004–2006 byly prostfiedky poskytovány prostfiednictvím Operaãního programu Infrastruktura,
od roku 2007 pak z Operaãního programu Îivotní prostfiedí. Národní fondy, tedy zejména Státní fond Ïivotního pro-
stfiedí, pak poskytují prostfiedky pro nezbytné spolufinancování jednotliv˘ch akcí z národních zdrojÛ.

V následující tabulce je uveden pfiehled akcí na území Libereckého kraje, kter˘m byla pfiiznána v období let 
2004–2006 podpora v rámci Operaãního programu Infrastruktura.

1 Novû pak jde o smûrnici 2008/50/ES o kvalitû vnûj‰ího ovzdu‰í a ãist‰ím ovzdu‰í pro Evropu, která spojuje dosud platnou smûrnici 96/62/ES 
a její tfii dcefiiné smûrnice.
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Od roku 2007 probíhá poskytování dotací ze strukturálních fondÛ EU v rámci Operaãního programu Îivotní
prostfiedí. V rámci tohoto programu do‰lo k roz‰ífiení moÏností poskytování dotací i na nûkteré dal‰í, dfiíve ne-
zahrnuté aktivity. Vzhledem k tomu, Ïe program je vypsán na období let 2007–2013, nejsou v souãasnosti známy
v‰echny akce, kter˘m byla, resp. bude pfiiznána podpora.

V následující tabulce je uveden pfiehled dosud schválen˘ch projektÛ na území Libereckého kraje za dal‰í priorit-
ní osy nebo oblasti podpory, u nichÏ lze alespoÀ ãásteãnû uvaÏovat pozitivní vliv na kvalitu ovzdu‰í, tj.:

� prioritní osa 3 – UdrÏitelné vyuÏívání zdrojÛ energie – v‰echny projekty
� prioritní osa 6 – Zlep‰ování stavu pfiírody a krajiny, oblast 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

(pfiedpokládán efekt alespoÀ ãásteãného sniÏování pra‰nosti)

Pfiehled Ïádostí, kter˘m byla pfiiznána podpora z Operaãního programu Infrastruktura – Priorita 3.3. Zlep‰ování
infrastruktury ochrany ovzdu‰í, Libereck˘ kraj

Pfiehled schválen˘ch projektÛ v rámci dosavadních v˘zev Operaãního programu Îivotní prostfiedí – Libereck˘ kraj
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A.2 Opatfiení na regionální a lokální úrovni

Mezi opatfiení na úrovni Libereckého kraje patfií pfiedev‰ím:
a) v˘stavba na státních silnicích
b) rekonstrukce a opravy na krajsk˘ch silnicích II. a III. tfiídy
c) podpora zv˘‰ení bezpeãnosti provozu
d) integrovan˘ dopravní systém
e) mûstská autobusová doprava
f) cyklistická doprava

V následujícím pfiehledu je uvedena základní charakteristika realizovan˘ch opatfiení za období posledních pûti
let, tj. za roky 2006–2009.

A.2.1 V˘stavba silniãních komunikací 

Libereck˘ kraj má státní hranici v délce 22,7 km se Spolkovou republikou Nûmecko, ale do 21. 12. 2007 nemûl
Ïádné pfieshraniãní silniãní propojení. Vstupem âeské republiky do Schengenského prostoru vzniklo na silnici II/270
u Jablonného v Podje‰tûdí, místní ãást Petrovice, silniãní propojení Libereckého kraje se Spolkovou republikou Nû-
mecko pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Libereck˘ kraj pfiipravuje realizaci nového silniãního propojení do Nû-
mecké republiky po silnici III/270 17 (Krompach – Jonsdorf) a zároveÀ jiÏ probíhá realizace nového silniãního pro-
pojení do Polska po silnici III/0353 (âernousy, Ves – jezero Witka).

Délka státní hranice Libereckého kraje s Polskou republikou je 130 km. V Libereckém kraji je celkem 6 silniã-
ních propojení do Polska. Silniãní pfieshraniãní spojení na Fr˘dlantsku jsou hmotnostnû omezena, coÏ brání jejich vût-
‰ímu vyuÏití. Omezení pfiímo souvisí se stavem silniãního napojení na vnitrozemí, zejména v Polské republice. Jedno
silniãní propojení pro motorovou dopravu bez omezení v Harrachovû na silnici I/10 kapacitnû nestaãí. Plánuje se v˘-
stavba nového silniãního propojení v Hrádku nad Nisou pro vozidla bez omezení.

V˘stavba a rekonstrukce na silnicích I. tfiídy v Libereckém kraji v období let 2006–2009
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Na silnicích II. a III. tfiídy v˘stavby nov˘ch komunikací v uvedeném období neprobíhaly, bylo v‰ak provedeno
více neÏ 200 rekonstrukcí tûchto silnic. Celková délka opravovan˘ch úsekÛ ãinila 2 110 km a náklady na jejich opra-
vu 2 553 mld. Kã. Finanãní zaji‰tûní bylo pokryto z úvûrov˘ch prostfiedkÛ Libereckého kraje, ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a z fondÛ EU.

A.2.2 Integrovan˘ dopravní systém

Integrovan˘ dopravní systém (dále jen IDS) v Libereckém kraji je od 1. 7. 2009 ve fázi provozu. Jeho zaloÏením
je sledováno zkvalitnûní vefiejné dopravy jako systému vefiejné sluÏby na území Libereckého kraje. Integrovan˘ do-
pravní systém zajistí vût‰í kvalitu pfieprav pfii respektování omezen˘ch finanãních moÏností kraje. Pfiipravuje se jeho
roz‰ífiení do sousedních krajÛ.

A.2.3 Mûstská hromadná doprava

Tramvajová doprava – mezimûstská traÈ Liberec – Jablonec nad Nisou
V období let 2006–2008 do‰lo k rekonstrukci nûkter˘ch úsekÛ tramvajové trati. Dále bylo na mezimûstskou traÈ

do Jablonce nad Nisou nasazeno 5 zásadnû zmodernizovan˘ch tramvajov˘ch vozÛ, které jiÏ díky stfiední nízko-
podlaÏní ãásti umoÏÀují bezbariérov˘ pfiístup do vozidel, bylo tak moÏné i zavedení garantovan˘ch spojÛ zaji‰Èova-
n˘ch tûmito tramvajemi.

Autobusová doprava
Dopravní obsluÏnost MHD zaji‰Èuje v Liberci 34 autobusÛ + 10 ‰kolních, v âeské Lípû 22, v Jablonci nad Nisou

30 a v Turnovû 2 autobusy. V roce 2008 byl v âeské Lípû spu‰tûn optimalizovan˘ systém MHD, kter˘ pfiiná‰í roz‰ífie-
ní provozu, více linek, pravidelnûj‰í intervaly a lep‰í napojení pfiedmûstsk˘ch ãástí âeské Lípy i obce Sosnová.

A.2.4 Cyklistická doprava

Podle Registru cyklotras bylo v Libereckém kraji v roce 2006 celkem 131 cyklotras v celkové délce 2 176 km.
V dal‰ích letech se jiÏ pomalu pfiestává zvy‰ovat poãet celkov˘ch kilometrÛ cyklotras. Tento údaj se spí‰e stabilizuje
a je i reáln˘ pfiedpoklad, Ïe dojde k redukci stávající sítû o nûkteré v souãasnosti vyznaãené trasy, které nezapadají do
optimální sítû.

V roce 2008 byla ve spolupráci s CDV (Centrum dopravního v˘zkumu Brno) dopracována procesní ãást Program
rozvoje cyklistiky v Libereckém kraji pro období 2008–2013.

A.2.5 Energeticky úsporná opatfiení a rekonstrukce topn˘ch systémÛ 

V roce 2006 bylo realizováno zateplení Gymnázia Dr. Randy v Jablonci nad Nisou v objemu 20 mil. Kã.
V roce 2008 pak bylo realizováno následujících 23 projektÛ technicko-technologické inovace tepelného hospo-

dáfiství u vybran˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací v majetku Libereckého kraje v celkovém objemu 23 mil Kã.

Rekonstrukce regulaãní ãásti teplovodního vytápûní (smû‰ovacích ventilÛ, ãerpadel, servopohonÛ) a fiídící elektroniky
vãetnû dálkového sbûru dat:

� Gymnázium, âeská Lípa, Îitavská 2969
� Stfiední odborná ‰kola, âeská Lípa, LuÏická 588
� Dûtsk˘ domov, âeská Lípa, Mariánská 570
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� Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16
� Dûtsk˘ domov, Fr˘dlant, Vûtrov 3005
� Vy‰‰í odborná ‰kola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní námûstí 15
� Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola, Jilemnice, Tkalcovská 460
� Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola skláfiská, Kamenick˘ ·enov, Havlíãkova 57
� Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola pedagogická, Liberec, Jeron˘mova 425/27
� Obchodní akademie a Jazyková ‰kola s právem státní jazykové zkou‰ky, Liberec, ·amánkova 500/8
� Stfiední prÛmyslová ‰kola textilní, Liberec, Tyr‰ova 1
� Stfiední ‰kola gastronomie a sluÏeb, Liberec, Dvorská 447/29
� Základní ‰kola a Matefiská ‰kola pro sluchovû postiÏené, Liberec, E. Krásnohorské 921
� Základní ‰kola a Matefiská ‰kola pro tûlesnû postiÏené, Liberec, LuÏická 920/7
� Stfiední prÛmyslová ‰kola stavební, Liberec 1, Sokolovské námûstí 14
� Stfiední prÛmyslová ‰kola strojní a elektrotechnická a Vy‰‰í odborná ‰kola, Liberec 1, Masarykova 3
� Stfiední ‰kola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhláfiská 360/3
� Vy‰‰í odborná ‰kola skláfiská a Stfiední ‰kola, Nov˘ Bor, Wolkerova 316
� Integrovaná stfiední ‰kola, Semily, 28. fiíjna 607
� Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola skláfiská, Îelezn˘ Brod, Smetanovo záti‰í 470
� Domov mládeÏe, Îelezn˘ Brod, Tûpefiská 581

Kompletní rekonstrukce vytápûní – v˘mûna akumulaãních kamen a regulaãní elektroniky:
� Obchodní akademie, âeská Lípa, námûstí Osvobození 422

Rekonstrukce regulaãní ãásti teplovodního vytápûní (smû‰ovacích ventilÛ, ãerpadel, servopohonÛ) a fiídící elektroniky
vãetnû dálkového sbûru dat, regulace vytápûní jednotliv˘ch místností:

� Dûtsk˘ domov, Semily, Nad ·kolami 480

V roce 2009 aÏ 2010 bude realizováno 7 uveden˘ch projektÛ zateplování ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení v celkovém
objemu 290 mil. Kã:

� Gymnázium F. X. ·aldy, Liberec
� Stfiední ‰kola hospodáfiská a lesnická, Fr˘dlant
� Domov mládeÏe, âeská Lípa
� Integrovaná stfiední ‰kola, Vysoké nad Jizerou
� Stfiední ‰kola fiemesel a sluÏeb, Jablonec nad Nisou
� Stfiední odborná ‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû, âeská Lípa
� Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily
Dále budou realizovány technicko-technologické inovace tepelného hospodáfiství u vybran˘ch pfiíspûvkov˘ch

organizací v hodnotû 20 mil. Kã.

A.3 Hodnocení úãinnosti opatfiení

Pro v˘voj emisní a imisní zátûÏe na území âR je obecnû charakteristické v˘razné zlep‰ování kvality ovzdu‰í pfii-
bliÏnû v letech 1990–1998.V tomto období byla realizována rozhodující opatfiení pfiedev‰ím na stacionárních zdrojích
a pfiíznivû se projevoval i vliv obmûny vozového parku (pfies nárÛst dopravních v˘konÛ).V následujícím období se jiÏ
emisní a imisní situace stabilizovala a projevují se spí‰e mírnûj‰í meziroãní v˘kyvy, které jsou ãásteãnû dány aktuální
klimatickou situací daného roku a pouze do urãité míry reáln˘m v˘vojem na zdrojích zneãi‰Èování.

Pro období posledních let (od r. 2001) pak pro Libereck˘ kraj platí následující závûry, vypl˘vající z emisní anal˘zy:
� projevuje se setrvalé sniÏování emisí oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého, tûkav˘ch organick˘ch

látek,
� emise amoniaku stagnují (po poklesu v letech 2004–2006 následoval nárÛst na úroveÀ pfiedchozích let,
� emise tuh˘ch látek klesaly do roku 2004, po dvouleté stagnaci pak následoval mírn˘ nárÛst v roce 2007.
U imisních hodnot pak lze v období od roku 2001 obecnû pozorovat pfievládající stagnaci s mírn˘m poklesem.

V˘raznûj‰í zlep‰ování je patrné u 24hodinov˘ch koncentrací PM10, coÏ je pfiízniv˘ trend vzhledem k pfiekraãování
imisního limitu u této veliãiny. U dal‰ích problémov˘ch polutantÛ – kadmia a arzenu – platí v˘‰e uvedená charakte-
ristika pro vût‰inu stanic, av‰ak v nejvíce zatíÏené lokalitû Tanvald se projevuje v˘razné meziroãní kolísání hodnot.
Pro vyhodnocení trendu imisní zátûÏe benzo(a)pyrenu není dostatek dat (jsou k dispozici pouze 3 roky mûfiení na
jedné stanici, kde se projevil nejprve velk˘ nárÛst a pak návrat na pÛvodní úroveÀ).
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B. PODROBNOSTI O NOV¯CH OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ KVALITY

OVZDU·Í

B.1 Seznam a popis navrhovan˘ch opatfiení nebo projektÛ, která jsou souãástí Programu

B.1.1 Priorita 1. SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi frakce PM10 a benzo(a)pyrenu

Imisní zátûÏ suspendovan˘mi ãásticemi PM10 pfiedstavuje hlavní problém ochrany ovzdu‰í Libereckého kraje.
Na území kraje je dlouhodobû pfiekraãován imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10, pfiiãemÏ termín dosaÏení
limitu jiÏ uplynul. Suspendované ãástice jsou znaãnû heterogenní jak z hlediska velikosti, tak z hlediska chemického
sloÏení a velmi ãasto obsahují tûÏké kovy ãi rizikové organické slouãeniny (PAH). Z látek vázan˘ch na ãástice dochází
v Libereckém kraji k pfiekroãení cílov˘ch imisních limitÛ u kadmia a benzo(a)pyrenu.

Z emisní bilance tuh˘ch zneãi‰Èujících látek na území Libereckého kraje vypl˘vá za rok 2007, Ïe hlavní podíl na
produkci emisí mají malé zdroje (43 %) a doprava (41 %). Zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje zneãi‰Èování celkovû
produkují cca 16 % emisí tuh˘ch látek.

V této bilanci není zahrnuta tzv. sekundární pra‰nost (resuspenze) a sekundární aerosoly. Resuspenze (znovu-
zvífiení) ãástic je velmi v˘znamn˘m zdrojem imisní zátûÏe PM10. Podílí se na ní zejména automobilová doprava (prach
zvífien˘ z vozovek projíÏdûjícími automobily), v˘znamn˘mi lokálními zdroji jsou rÛzné pra‰né provozy (lomy, skládky
zeminy a suti apod.) a v letních mûsících i zemûdûlství. Sekundární aerosoly vznikají v atmosféfie z plynn˘ch prekur-
zorÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, amoniak, organické látky), na jejichÏ emisích se podílí celé spektrum zdrojÛ.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat následující hlavní opatfiení ke sníÏení imisní zátûÏe:
Opatfiení 1.1. SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek 
Opatfiení 1.2. Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním
Opatfiení 1.3. Omezení pra‰nosti v˘sadbami zelenû
Opatfiení 1.4. Vymístûní liniov˘ch zdrojÛ emisí mimo obydlené oblasti 
Opatfiení 1.5. Omezování objemu automobilové dopravy
Opatfiení 1.6. Aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik pro sniÏování emisí tuh˘ch látek

Opatfiení jsou formulována spoleãnû pro ãástice PM10 a benzo(a)pyren, neboÈ ve‰kerá opatfiení, navrÏená pro
sníÏení imisní zátûÏe PM10, smûfiují i k sníÏení koncentrací benzo(a)pyrenu. To se t˘ká i opatfiení 1.2. a 1.3. (omezování
resuspenze), neboÈ ãást benzo(a)pyrenu je vázána v usazeném prachu a mÛÏe b˘t znovu zvifiována do ovzdu‰í. Mírné
rozdíly jsou pouze ve v˘znamu jednotliv˘ch opatfiení v rámci dané priority, neboÈ u PM10 je vedle omezování tuh˘ch
paliv z mal˘ch zdrojÛ kladen vût‰í dÛraz na emise z dopravy a na resuspenzi, zatímco u benzo(a)pyrenu je lokální vy-
tápûní povaÏováno jednoznaãnû za dominantní zdroj a doprava ãi resuspenze za zdroje doplÀkové.

Opatfiení 1.1. SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
Hlavními bodov˘mi zdroji primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jsou malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í za-

fiazené do kategorie REZZO 3 – vesmûs lokální topeni‰tû na pevná paliva (v roce 2007 43 % ve‰ker˘ch emisí tuh˘ch
látek). Z celkového poãtu 215 obcí v Libereckém kraji je zemním plynem zásobováno 105 (stav k 1. 1. 2007). Jednot-
livé okresy se v‰ak hustotou plynofikace v˘raznû li‰í. Nejvût‰í procento plynofikovan˘ch obcí je v okrese Jablonec
nad Nisou, kde je plynofikováno cca 81 %, nejménû plynofikovan˘ je okres Semily s necel˘mi 34 %. PrÛmûrná
plynofikace Libereckého kraje ãiní 48 % (stupeÀ plynofikace âeské republiky ãiní 64,1 %).

V˘raznû v‰ak kolísá procento vyuÏití plynofikace v jednotliv˘ch obcích. Zatímco v nûkolika obcích dosahuje po-
díl plynofikovan˘ch bytÛ dle âHMÚ více neÏ 80 %, v fiadû sídel je tento podíl niÏ‰í neÏ 10 %. PrÛmûrn˘ podíl plyno-
fikovan˘ch bytÛ v plynofikovan˘ch obcích ãiní dle âHMÚ 33 %.

Centrální zásobování teplem je omezeno pouze na vût‰í sídla, vytápûní jin˘mi prostfiedky je spí‰e v˘jimeãné.
Pfiechod od vytápûní domácností pevn˘mi palivy na jinou formu stále pfiedstavuje v˘znamn˘ potenciál sníÏení emisí
tuh˘ch látek. Dodateãn˘ potenciál pfiedstavuje ekologizace vytápûní vefiejn˘ch objektÛ v majetku mûst ãi obcí.

SníÏením emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z mal˘ch stacionárních zdrojÛ provozovan˘ch domácnostmi uveden˘-
mi opatfieními dojde souãasnû také ke sníÏení emisí ostatních zneãi‰Èujících látek, zejména polycyklick˘ch aromatic-
k˘ch uhlovodíkÛ.
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Plynofikované obce (okresy, Libereck˘ kraj, k 1. 1. 2007)

Plynofikované obce 
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U primárních emisí z mobilních zdrojÛ lze ve vefiejném sektoru dosáhnout urãitého sníÏení emisí obmûnou
vozidlového parku a instalací koncov˘ch filtrÛ (CRT) na vozidla vybavená dieselov˘mi motory. Prakticky se v‰ak
mÛÏe jednat pouze o autobusy mûstské hromadné dopravy nebo o uÏitková vozidla mûstsk˘ch podnikÛ sluÏeb.
K urãitému sníÏení emisí pak povedou i opatfiení ke zv˘‰ení plynulosti silniãního provozu.

K opatfiení 1.1. jsou tedy z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:
� 1.1.1. Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury
� 1.1.2. Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
� 1.1.3. Práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi
� 1.1.4. Ekologizace dopravy 
� 1.1.5. Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy 

V rámci podopatfiení Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury lze podporovat následující
aktivity:

� plynofikace obcí nebo jejich ãástí
� rozvoj stávajících sítí CZT
� budování nov˘ch systémÛ CZT
Podopatfiení Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek zahrnuje následující

aktivity:
� ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí
� ekologizace dal‰ích zdrojÛ emisí
V rámci ekologizace zdrojÛ u domácností je jednoznaãnû preferována zmûna paliv základny – pfiechod od tuh˘ch

paliv k nespalovacím zdrojÛm (tepelná ãerpadla, solární kolektory), dále pak napojení na systémy CZT a zemního
plynu. Av‰ak v lokalitách mimo dosah sítí CZT a ZP je vhodné podporovat i nahrazování stávajících topeni‰È
moderními nízkoemisními kotli na biomasu nebo tuhá paliva, jako jsou zplynovací kotle a automaticky fiízené kotle.
Nutnou podmínkou je omezení emisí, zejména tuh˘ch ãástic, na zdroji.

Podopatfiení Práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi má za cíl pfiispût ke sníÏení emisí
z vytápûní obytné zástavby. Je nutno zdÛrazÀovat zejména zdravotní rizika vypl˘vající ze spalování uhlí a pfiedev‰ím
ze spalování domovního odpadu v lokálních topeni‰tích. V lokalitách s opakovan˘m pfiekraãováním imisních limitÛ
je vhodné uváÏit i finanãní podporu pfiemûny topn˘ch systémÛ v domácnostech, neboÈ v fiadû pfiípadÛ je ekonomická
situace hlavním dÛvodem, proã domácnosti nevyuÏívají moÏnosti ekologicky pfiíznivûj‰ího vytápûní.

Podopatfiení Ekologizace dopravy zahrnuje následující typy akcí:
� obmûna vozidlového parku v majetku mûst a obcí
� obmûna vozidlového parku vefiejné dopravy
� ekologizace stávajících vozidel vefiejné dopravy
Podopatfiení Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy pak zahrnuje dvû aktivity:
� úpravy komunikací v intravilánech mûst a obcí
� organizaãní dopravní opatfiení a rozvoj telematiky

Opatfiení 1.2. Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním
Primárnû emitované i sekundární suspendované ãástice sedimentují na zemsk˘ povrch a mohou b˘t opakovanû

rozptylovány (resuspendovány) pÛsobením vzdu‰ného proudûní, a tak znovu zvy‰ovat imisní zátûÏ. Z tohoto dÛvodu
je vhodné tuhé ãástice z povrchÛ odstraÀovat.V praxi se jedná pfiedev‰ím o povrchy komunikací, ãásteãnû také o are-
ály, v nichÏ dochází ke vzniku primární pra‰nosti (lomy, recyklace suti apod.).

K opatfiení 1.2. jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:
� 1.2.1. âi‰tûní povrchu komunikací 
� 1.2.2. OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí
� 1.2.3. Omezení v˘skytu pra‰n˘ch ploch a komunikací

Podopatfiení âi‰tûní povrchu komunikací zahrnuje jednak pravidelné ãi‰tûní, jednak dÛkladné vyãi‰tûní po zim-
ní sezónû.

Podopatfiení OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí zahrnuje následující typy akcí:
� zpevÀování a ãi‰tûní povrchÛ v areálech
� organizaãní opatfiení na hranicích areálÛ a v jejich okolí
Podopatfiení Omezení v˘skytu pra‰n˘ch ploch a komunikací zahrnuje následující typy akcí:
� úprava (zpevnûní) povrchu komunikací
� úprava ostatních pra‰n˘ch ploch
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Opatfiení 1.3. Omezení pra‰nosti v˘sadbami zelenû
Pro omezování pra‰nosti má velk˘ v˘znam vegetaãní kryt, kter˘ nejen omezuje zvífiení prachov˘ch ãástic do ovzdu-

‰í, ale také zachycuje prachové ãástice, které jsou jiÏ v ovzdu‰í rozpt˘leny. V okolí zvlá‰tû v˘znamn˘ch zdrojÛ pra‰nos-
ti, jako jsou silnice, parkovi‰tû, lomy, skládky apod., je proto moÏné rozptyl suspendovan˘ch ãástic omezit v˘sadbou
vegetace se zastoupením rostlinn˘ch druhÛ s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové ãástice.

V rámci tohoto opatfiení jsou navrÏena podopatfiení:
� 1.3.1. V˘sadby izolaãní zelenû
� 1.3.2. Zvy‰ování podílu zelenû v obytné zástavbû
� 1.3.3. Stanovení poÏadavkÛ pro novou v˘stavbu
� 1.3.4. Zvy‰ování podílu trval˘ch kultur na zemûdûlsk˘ch pÛdách
� 1.3.5. V˘sadby ochrann˘ch vûtrolamÛ

Podopatfiení V˘sadby izolaãní zelenû zahrnuje v˘sadby v bezprostfiedním okolí hlavních zdrojÛ pra‰nosti, tj.
zejména:

� podél hlavních komunikací v blízkosti obytné zástavby ãi jin˘ch budov vyÏadujících ochranu (‰koly, nemocni-
ce apod.)

� v okolí pra‰n˘ch provozÛ (skládky, recyklace suti apod.)
� u prÛmyslov˘ch provozÛ s pravdûpodobn˘m zv˘‰en˘m podílem tûÏk˘ch kovÛ v povrchové pÛdní vrstvû 

(viz priorita 4)
Pro omezení pra‰nosti je optimální vertikálnû zapojen˘ a hloubkovû ãlenûn˘ porost smí‰en˘ch dfievin (se stromy

a kefii o rÛzné v˘‰ce), dle podmínek konkrétní lokality v‰ak lze aplikovat i jiné v˘sadby (napfi. popínavá zeleÀ na pro-
tihlukov˘ch stûnách). Z hlediska druhového sloÏení je nutno preferovat zejména takové pÛvodní druhy, které se
vyznaãují vysokou schopností záchytu pra‰nosti a odolností vÛãi mûstskému prostfiedí. Jednotlivé dfieviny se li‰í z hle-
diska schopnosti pohlcovat prachové ãástice, která je dána v˘vojem listové biomasy (vyjadfiuje se v mg/cm2).

Podopatfiení Zvy‰ování podílu zelenû v obytné zástavbû má za cíl dosáhnout sníÏení imisní zátûÏe PM10 pomocí
celkového zvy‰ování zastoupení vegetace. Nejedná se tedy o izolaãní zeleÀ vázanou na konkrétní zdroj pra‰nosti, ale
o celoplo‰né vegetaãní úpravy – zakládání a revitalizace parkov˘ch ploch, v˘sadby ve vnitroblocích, uliãní stromofia-
dí apod. Zejména v oblastech husté obytné zástavby je proto nutno dbát o co nejvy‰‰í zastoupení vegetace. Úãinnost
omezování pra‰nosti se pfiitom v˘raznû zvy‰uje s hustotou a v˘‰kou porostu, proto budou preferovány zejména
v˘sadby vzrostl˘ch dfievin doplnûn˘ch kefiov˘m patrem.

Podopatfiení Stanovení poÏadavkÛ pro novou v˘stavbu si klade za cíl zajistit, aby nedocházelo k dal‰ímu sniÏová-
ní podílu vegetace pfii nové v˘stavbû. Zejména v místech s vysokou dopravní zátûÏí a velkou hustotou obyvatelstva je
moÏné k likvidaci stávající vegetace pfiistupovat jen ve zcela krajním pfiípadû a vÏdy ji nahradit dostateãnû rozsáhlou
v˘sadbou v nejbliÏ‰ím okolí.

Zelené plochy se mají stát pfiirozenou ãástí kaÏdé nové v˘stavby, pfiípadn˘ úbytek zelenû (zejména dfievin) musí
b˘t zásadnû nahrazen kompenzaãními opatfieními v bezprostfiedním okolí. Také nezpevnûné volné plochy, vzniklé
napfi. v dÛsledku stavebních úprav apod., musí b˘t v co nejkrat‰í dobû ozelenûny.

Z hlediska omezování v˘skytu suspendovan˘ch ãástic lze za vhodné kompenzaãní opatfiení povaÏovat nejen
zfiizování nov˘ch ploch vegetace, ale i napfi. v˘sadbu dfievin na jiÏ existujících travnat˘ch plochách. Je ov‰em nezbyt-
né zajistit nejen v˘sadbu zelenû v dostateãném rozsahu, ale také její následnou údrÏbu.

Podopatfiení Zvy‰ování podílu trval˘ch kultur na zemûdûlsk˘ch pÛdách zahrnuje zatravÀování a zalesÀování ze-
mûdûlské (zejména orné) pÛdy. Zejména v dobû déletrvajícího sucha a bûhem sezónních prací dochází na plochách
orné pÛdy a v jejich okolí k v˘znamnému nárÛstu pra‰nosti. Z hlediska sniÏování pra‰nosti, ale i z hlediska pohody
bydlení, podpory rekreaãních funkcí atd. je Ïádoucí podpofiit zvy‰ování ploch trval˘ch kultur na úkor orné pÛdy, a to
zejména na plochách sousedících s obytnou zástavbou.

Podoopatfiení V˘sadby ochrann˘ch vûtrolamÛ má za úkol sníÏit vûtrnou erozi a pra‰nost zejména ze zemûdûl-
sk˘ch ploch. Pro stanovi‰tû vûtrolamÛ je nejvhodnûj‰í vyuÏít nejdfiíve stávající cestní síÈ, která se doplní vûtrolamy
v rámci velk˘ch polních celkÛ. Nejvhodnûj‰ím druhem ochrann˘ch vûtrolamÛ je vûtrolam polopropustn ,̆ skrz kter˘
mÛÏe proudící vzduch ãásteãnû prodouvat. Rychlost proudûní se prÛchodem takov˘m vûtrolamem v˘znamnû sníÏí.
Polopropustn˘ vûtrolam je pomûrnû úzk ,̆ zavûtven˘ aÏ k pÛdnímu povrchu. Vûtrolam nemusí b˘t rovn .̆ Délka vût-
rolamÛ musí b˘t 10x vût‰í neÏ jejich v˘‰ka z dÛvodu turbulencí vznikajících po stranách vûtrolamu. Pásy by mûly b˘t
del‰í kolmo na pfievládající smûr vûtru (urãité odch˘lení se od kolmice je moÏné), dále by pole mûla b˘t chránûna pro-
ti vûtru také ze sv˘ch krat‰ích stran.

Opatfiení 1.4. Vymístûní liniov˘ch zdrojÛ emisí mimo obydlené oblasti
Opatfiení ke sníÏení emisí je nutno doprovázet i aktivitami zamûfien˘mi na pfiesun zdrojÛ zneãi‰tûní (zejména linio-
v˘ch) mimo souvisle zastavûná území sídel. To se t˘ká pfiedev‰ím tranzitní dopravy, která je vzhledem k vysokému
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podílu tûÏk˘ch nákladních automobilÛ velmi v˘znamn˘m (v fiadû lokalit rozhodujícím) zdrojem imisní zátûÏe PM10.
Vhodn˘m opatfiením je zde budování obchvatÛ mûst a obcí. U vût‰ích mûst je v‰ak ãasto problémem i imisní zátûÏ
z vnitromûstské, popfiípadû zdrojové a cílové dopravy. V tûchto pfiípadech je nutno budovat vhodné komunikaãní
systémy i na místní úrovni, jako jsou napfi. vnitfiní mûstské okruhy s omezením prÛjezdu pfies centrum mûsta.

K opatfiení 1.4. je navrhováno podopatfiení:
� 1.4.1. Budování obchvatÛ mûst a obcí ãi jejich ãástí

Opatfiení 1.5. Omezování objemu automobilové dopravy
Z dÛvodu v˘znamného vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzdu‰í a souãasnû z dÛvodu zvy‰ování intenzity

(objemu) automobilové dopravy nejen na území Libereckého kraje, ale na území celé republiky, je vhodné zamûfiit
pozornost na opatfiení, která povedou ke sníÏení dopravních intenzit ve mûstech a obcích.V˘znamná je ta skuteãnost,
Ïe automobilová doprava pfiispívá nejen ke zv˘‰enému imisnímu zatíÏení území tuh˘mi ãásticemi, ale také dal‰ími
zneãi‰Èujícími látkami, u nichÏ stejnû jako u tuh˘ch ãástic není jejich vliv na lidské zdraví a Ïivotní prostfiedí zcela
stanoven.

Pokud by se podafiilo pfiesmûrovat ãást obyvatel, ktefií vyuÏívají k cestû za prací individuální automobilovou
dopravu, k vyuÏití vefiejné dopravy, vedlo by to nepochybnû ke sníÏení intenzity individuální automobilové dopravy.

K opatfiení 1.5. jsou navrhována podopatfiení:
� 1.5.1. Omezení automobilové dopravy
� 1.5.2. Podpora rozvoje vefiejné dopravy

Podopatfiení Omezení automobilové dopravy zahrnuje následující typy akcí:
� úpln˘ zákaz vjezdu
� selektivní zákaz vjezdu
� rychlostní omezení
� parkovací politika (vãetnû budování kryt˘ch/podzemních garáÏí a související telematiky)

Podopatfiení Podpora rozvoje vefiejné dopravy zahrnuje následující typy akcí:
� budování ãi rekonstrukce zastávek a pfiestupních terminálÛ vefiejné dopravy, vãetnû souvisejícího vybavení za

úãelem zv˘‰ení komfortu pfiepravy
� zavádûní moderních a ekologick˘ch technologií pro preferenci vefiejné dopravy na komunikacích a kfiiÏovatkách
� odstranûní bodov˘ch problémÛ za úãelem zv˘‰ení rychlosti spojÛ (úprava komunikací) apod.
� integrace v‰ech druhÛ vefiejné dopravy (MHD, regionální autobusy, Ïeleznice) – koordinace linek, pfiestupní

uzly, návaznost spojÛ rÛzn˘ch typÛ vefiejné dopravy, propojení tarifních systémÛ apod.
� systémy informování cestujících (mapy linek, pfiestupní vazby, terminály pro vyhledání spojení)

Opatfiení 1.6. Aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik pro sniÏování emisí tuh˘ch látek
Pfii povolování nov˘ch provozÛ, které by mohly b˘t zdrojem emisí tuh˘ch látek nebo zdrojem zv˘‰ené pra‰nosti,

je nutno v územním, stavebním a kolaudaãním fiízení a v rámci povolování provozu zdrojÛ uplatÀovat následující po-
Ïadavky na aplikaci nejlep‰ích dostupn˘ch technik.
a) Otevfiené skladování (skladování na otevfien˘ch prostranstvích)

Jako primární opatfiení lze doporuãit:
� v maximální mífie vyuÏít uzavfiené objekty, sila, zásobníky, kontejnery pro omezení vlivu vûtru a prevenci

tvorby emisí suspendovan˘ch ãástic.
Pfiesto mÛÏe b˘t pro velmi velké objemy materiálÛ skladování na volné plo‰e jedin˘m dostupn˘m zpÛsobem

(napfi. dlouhodobé skladování strategick˘ch zásob uhlí, rud, sádrovce). V tomto pfiípadû jsou nejlep‰ími dostupn˘mi
technikami pro dlouhodobé skladování:

� zvlhãování povrchu za pouÏití vody nebo vody s vhodn˘mi aditivy
� pfiekr˘vání povrchu (fólie, sítû, plachty)
� zpevÀování povrchu
� zatravÀování povrchu

Pro krátkodobé skladování pak:
� zvlhãování povrchu za pouÏití vody nebo vody s vhodn˘mi aditivy
� pfiekr˘vání povrchu (fólie, sítû, plachty)

Dal‰í doporuãená opatfiení:
� vytváfiení podéln˘ch hromad v souladu s pfievaÏujícím smûrem vûtru
� v˘sadba a v˘stavba vûtrn˘ch bariér (vûtrolamy, sítû, ochranné valy)
� budování pouze jedné hromady místo dvou
� skladování materiálÛ za ochrann˘mi zdmi
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� pravidelné nebo kontinuální kontroly emisí suspendovan˘ch látek (vizuální kontrola zda se prá‰í nebo ne)
pro ovûfiení, zda primární opatfiení jsou fiádnû plnûna

� sledování povûtrnostních vlivÛ (napfi. pouÏití meteorologick˘ch pfiístrojÛ pro zji‰Èování smûru a síly vûtru, mnoÏ-
ství sráÏek) s následnou aplikací vhodn˘ch opatfiení dle aktuální potfieby (napfi. zvlhãování hromad apod.)

b) Skladování v uzavfien˘ch prostorách
Nejvhodnûj‰í je pouÏívání uzavfien˘ch prostor (sila, zásobníky, kontejnery). Tam, kde nelze pouÏít sila, je vhodné

vyuÏít alespoÀ rÛzné typy pfiístfie‰kÛ, oplá‰tûn˘ch konstrukcí apod. Pro uzavfiené haly je nejlep‰í dostupnou techni-
kou provoz funkãního ventilaãního a filtraãního systému a minimalizace otvírání vstupních dvefií se souãasn˘m pou-
Ïitím zafiízení ke sniÏování emisí prachov˘ch ãástic z odcházející vzdu‰niny.
c) Doprava a manipulace se sypk˘mi hmotami

Mezi nejlep‰í dostupné techniky patfií:
� zkrácení pfiepravních vzdáleností, omezení poãtu pfiekládek
� vyuÏití kontinuální dopravy
� plnûní nákladních vozidel ve správném poloze tak, aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo
� sníÏení nejvy‰‰í rychlosti vozidel v areálech na 10 km.hod–1

� pouÏití zpevnûn˘ch komunikací (beton, asfalt) 
� ãi‰tûní komunikací
� ãi‰tûní vozidel vyjíÏdûjících na vefiejné komunikace
� skrápûní a vlhãení materiálu (mimo pfiípady, kdy hrozí zamrznutí materiálu, riziko z kluzkého povrchu vzhle-

dem k namrznutí vlhkého materiálu na vozovce nebo kdy nejsou dostateãné zdroje vody) 
d) Nakládka a vykládka

Pro nakládku a vykládku je dále vhodné minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti materiálÛ. K mini-
malizaci pádové rychlosti je vhodné aplikovat následující opatfiení:

� instalace pfiíãek v plnicích trubicích
� pouÏití plnících hlav k regulaci v˘stupní rychlosti
� minimalizace sklonu napfi. skluzn˘ch ÏlabÛ

UplatÀování v˘‰e uveden˘ch poÏadavkÛ je pak shrnuto v podopatfiení:
� 1.6.1. PoÏadavky na uplatnûní BAT u zdrojÛ emisí tuh˘ch látek nebo pra‰nosti

B.1.2 Priorita 2. SníÏení emisí oxidÛ dusíku

Oxidy dusíku jsou zafiazeny mezi priority tohoto Programu zejména proto, Ïe jsou prekurzorem tvorby troposfé-
rického ozónu, jehoÏ cílové imisní limity jsou v Libereckém kraji dlouhodobû a témûfi celoplo‰nû pfiekraãovány.
Ostatní problémy spojené s produkcí emisí NOx, jako je napfi. pfiekraãování limitÛ pro NOx nebo limitu pro NOx

u ochrany ekosystémÛ se v Libereckém kraji nevyskytují, nedochází ani k pfiekraãování emisního stropu.

Podíl kategorií zdrojÛ na emisích NOx (Libereck˘ kraj, 2007)
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Opatfiení ã. 1.1. a 1.4. jsou formulována s prioritou omezení imisní zátûÏe PM10, ale pfiinesou i sníÏení produkce
emisí oxidÛ dusíku.V rámci samostatné priority k problematice NOx se tak Program zamûfiuje na opatfiení, u nichÏ je
ménû v˘razn˘ potenciál k omezení emisí PM10 a naopak se zde v˘raznûji projevují pfiínosy z hlediska NOx. Jedná se
o aktivity zamûfiené na úspory a efektivní vyuÏívání energie a na vyuÏití nespalovacích obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.

Zde se projevuje skuteãnost, Ïe vyuÏití zemního plynu ãi CZT namísto tuh˘ch paliv má sice znaãné pfiínosy
z pohledu imisní zátûÏe PM10, av‰ak nefie‰í dostateãnû sníÏení emisí NOx. Zde je vhodné aplikovat dal‰í opatfiení,

která sníÏí celkovou spotfiebu paliva (bez ohledu na jeho druh).

Opatfiení 2.1. Podpora úspor energie a vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie
Témûfi ve‰keré teplo (ale i ãást elektrické energie) spotfiebované na území Libereckého kraje je vyrobeno ve spa-

lovacích zdrojích na území kraje. SníÏení spotfieby tepla (ale i elektrické energie) se tak v dÛsledku projeví sníÏením
emisí oxidÛ dusíku na pfiíslu‰ném zdroji.

Toho lze dosáhnout lep‰í izolací vytápûn˘ch budov, lep‰í regulací vytápûní (resp. regulací celkové spotfieby ener-
gie – tzv. energetick˘ management budov), omezením ztrát v tepeln˘ch rozvodech a pouÏíváním úsporn˘ch svítidel
a spotfiebiãÛ. Na stranû zdrojÛ energie je pak zapotfiebí preferovat takové zdroje, které emise neprodukují, tj. nespa-
lovací zdroje (tepelná ãerpadla, solární kolektory apod.).

K opatfiení 2.1. Podpora úspor energie a vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie jsou tedy navrhována pod-
opatfiení:

� 2.1.1. Úspory energie ve vefiejném sektoru
� 2.1.2. Podpora vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie

Podopatfiení Úspory energie ve vefiejném sektoru zahrnuje následující typy akcí:
� zlep‰ení tepeln˘ch izolací vefiejn˘ch budov
� zlep‰ení regulace vytápûní vefiejn˘ch budov
� uÏívání úsporn˘ch svítidel a spotfiebiãÛ ve vefiejn˘ch budovách
� omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce v˘mûníkov˘ch a pfiedávacích stanic
� energetick˘ management budov
V souvislosti s realizací energeticky úsporn˘ch opatfiení je zapotfiebí zavádût i dÛsledn˘ energetick˘ manage-

ment, aby mohla b˘t vyhodnocena efektivnost vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ a pfiínosy z hlediska sníÏení emisí po prove-
dení uveden˘ch opatfiení.

Podopatfiení Podpora vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie zahrnuje následující typy akcí:
� aplikace sluneãních kolektorÛ
� aplikace tepeln˘ch ãerpadel
� aplikace mal˘ch vodních elektráren
� aplikace vûtrn˘ch elektráren
Pozn.: UmísÈování vodních, vûtrn˘ch ãi sluneãních elektráren mÛÏe b˘t v kolizi se zájmy ochrany pfiírody a kraji-

ny. Podpora tûchto aktivit je tedy podmínûna tím, Ïe nebudou v rozporu s jin˘mi vefiejn˘mi zájmy (napfi. ochranou pfií-
rody a krajiny). Opatfiení zahrnuje i rekonstrukce a modernizace stávajících zafiízení (to se t˘ká zejména mal˘ch
vodních elektráren, kde je jiÏ potenciál na budování nov˘ch zafiízení prakticky vyãerpán).

B.1.3 Priorita 3. SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek 

Problematika sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) je obdobná jako v pfiípadû oxidÛ dusíku.
Stanoven˘ krajsk˘ emisní strop pro VOC je splnûn, v roce 2007 dosahovaly celkové emise v Libereckém kraji 85 %
doporuãené hodnoty emisního stropu. Imisní limit je z VOC vyhlá‰en pouze pro benzen, jehoÏ limit není na území
kraje pfiekraãován.

Tûkavé organické látky jsou v‰ak prekurzorem tvorby troposférického ozónu, jehoÏ cílové imisní limity jsou dlou-
hodobû pfiekraãovány témûfi na celém území kraje. Z tohoto dÛvodu je nutno realizovat opatfiení ke sníÏení emisí VOC.

Z emisní bilance vypl˘vá, Ïe hlavním zdrojem emisí VOC v Libereckém kraji je spotfieba hmot s obsahem orga-
nick˘ch rozpou‰tûdel (zejména barev) s podílem 55 % celkov˘ch emisí VOC. Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem (24 %) je
automobilová doprava, 14 % pak tvofií malé zdroje (lokální vytápûní) a zb˘vajících 7 % pak zdroje REZZO 1 a 2.

Lze konstatovat, Ïe sniÏování emisí z automobilové dopravy a stacionárních spalovacích zdrojÛ vãetnû lokálních
topeni‰È je plnû pokryto opatfieními uveden˘mi k prioritám 1 a 2. V˘jimkou je opatfiení specifické pro emise VOC
z dopravy, a to omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel. Dal‰í dvû opatfiení jsou tak zamûfiena do oblastí
sniÏování plo‰né spotfieby organick˘ch rozpou‰tûdel (jakoÏto dominantního zdroje VOC) a sniÏování emisí z tech-
nologick˘ch provozÛ (jakoÏto doplÀkového zdroje, av‰ak s v˘znamn˘m potenciálem sníÏení emisí pomocí technic-
k˘ch opatfiení).
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Pro prioritu 3 jsou tedy formulována tfii opatfiení:
Opatfiení 3.1. Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel
Opatfiení 3.2. Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel
Opatfiení 3.3. Omezení emisí VOC z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ

Opatfiení 3.1. Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel
Emise tûkav˘ch organick˘ch látek ze sektoru pouÏívání rozpou‰tûdel pfiedstavují rozhodující podíl na celkov˘ch

emisích této skupiny zneãi‰Èujících látek. Z velké ãásti se jedná o aplikace nátûrov˘ch hmot, fiedûn˘ch organick˘mi
rozpou‰tûdly. Vzhledem k tomu, Ïe základní regulace emisí je upravena obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy, jeví se
podpora co nej‰ir‰í aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot prakticky jedin˘m dodateãn˘m nástrojem sníÏení
emisí. Aplikaci vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot lze podporovat buì pfiímo (ve vefiejném sektoru) nebo nepfiímo
(stanovením pfiíslu‰né podmínky ve vefiejn˘ch obchodních soutûÏích, vyhla‰ovan˘ch mûsty a obcemi).

K opatfiení 3.1. jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující dvû podopatfiení:
� 3.1.1. Podpora aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot ve vefiejném sektoru
� 3.1.2. Zahrnutí podmínky aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot do podmínek vefiejn˘ch soutûÏí

Opatfiení 3.2. Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel
Specifick˘m zdrojem emisí organick˘ch látek z automobilové dopravy jsou tzv. „studené starty“, kdy po del‰ím

odstavení vozidla dochází k vychladnutí motoru a katalyzátoru, po nastartování pak vozidlo po urãitou dobu produ-
kuje v˘raznû zv˘‰ené mnoÏství emisí.

Vlivy studen˘ch startÛ lze omezit budováním kryt˘ch parkovacích stání pro obyvatele (celonoãní odstavení vo-
zidla), kdy je vliv prochladnutí motoru omezen díky vy‰‰í teplotû v garáÏi. PodpÛrn˘m podopatfiením je pak rozvoj
parkovací telematiky, tj. navádûní vozidel na existující parkovací místa, informaãní panely s indikací voln˘ch parko-
vacích míst apod.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ jsou navrhována dvû podopatfiení:
� 3.2.1. Podpora v˘stavby (a provozu) kryt˘ch parkovacích stání
� 3.2.2. Rozvoj parkovací telematiky (on-line informaãní panely s indikací voln˘ch parkovacích míst)

Opatfiení 3.3. Omezení emisí VOC z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ
Opatfiení zahrnuje aplikaci koncov˘ch zafiízení ke sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek na vhodn˘ch zdro-

jích kategorií REZZO 1 a pfiípadnû i REZZO 2. V tomto pfiípadû se pfiedpokládá nepfiímá podpora, a to zejména in-
formaãní a administrativní podpora projektov˘m Ïádostem o dotaci z fondÛ EU, konkrétnû z Operaãního programu
Îivotní prostfiedí.

K tomuto opatfiení je stanoveno podopatfiení:
� 3.3.1. Podpora aplikace koncov˘ch zafiízení ke sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek

B.1.4 Priorita 4. SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ – kadmium, arzen

SníÏení emisí kadmia a arzenu je Ïádoucí zejména s ohledem na skuteãnost, Ïe na území Libereckého kraje je
lokálnû pfiekraãován cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro kadmium a v minulosti byl pfiekraãován také imisní limit
stanoven˘ pro arzen.

Pfiekroãení cílov˘ch imisních limitÛ (v % území správního obvodu stavebního úfiadu) – rok 2007
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Opatfiení 4.1. Omezování emisí kadmia a arzenu
Hlavním zdrojem emisí kadmia v Libereckém kraji je tradiãnû skláfisk˘ a biÏuterní prÛmysl, neboÈ pro v˘robu barev-
ného skla jsou uÏívány slouãeniny s obsahem kadmia. Souãasnû je nutno uvést, Ïe v dÛsledku opatfiení, která byla
realizována v uplynul˘ch letech, do‰lo u tûchto zdrojÛ ke zcela razantnímu omezení emisí. To je patrné z níÏe uvede-
né tabulky, která porovnává sedm nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ emisí kadmia v roce 2004 a 2007.

Nejv˘znamnûj‰í zdroje emisí kadmia z kategorie REZZO 1 v letech 2004 a 2007

Lze tak konstatovat, Ïe nejzásadnûj‰í kroky k fie‰ení imisní zátûÏe kadmia byly realizovány, pfiiãemÏ je nutno vy-
zdvihnout zejména odprá‰ení provozÛ skupiny JABLONEX GROUP a. s. Je v‰ak nutno i nadále oãekávat po urãitou
dobu zv˘‰ené koncentrace kadmia (ale i arzenu) v ovzdu‰í v dÛsledku star˘ch zátûÏí, zejména vzhledem k obsahu
tûÏk˘ch kovÛ v povrchové vrstvû pÛdy a v silniãním prachu.

Z tohoto dÛvodu je nutno pro omezení imisní zátûÏe tûÏk˘ch kovÛ dÛraznû prosazovat zejména opatfiení 1.2.
a 1.3., tj. omezování resuspenze, zejména ãi‰tûní komunikací, zpevÀování pra‰n˘ch komunikací, omezování v˘skytu
pra‰n˘ch areálÛ, v˘sadby izolaãní zelenû, zvy‰ování podílu zelenû v zástavbû atd.

Zvlá‰tû potfiebné je pak omezení resuspenze pfiímo v dotãen˘ch areálech skláren s dlouhodob˘mi vysok˘mi emi-
semi tûÏk˘ch kovÛ a v jejich okolí (vyãi‰tûní ploch, ozelenûní ploch volné pÛdy, zpevnûní komunikací).

Souãasnû je nutno i nadále podporovat ve‰keré aktivity pfiíslu‰n˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ za úãelem sniÏování
emisí tûÏk˘ch kovÛ, jako jsou napfiíklad:

� v˘bûr surovin za úãelem minimalizace emisí a vyuÏívání alternativních pfiísad
� instalace odluãovaãÛ a filtrÛ prachov˘ch ãástic
� pouÏití suchého nebo polosuchého ãi‰tûní plynn˘ch spalin 

Opatfiení je v rámci Programu rozdûleno do dvou podopatfiení:
� 4.1.1. Podpora aplikace koncov˘ch zafiízení ke sniÏování emisí kadmia a arzenu
� 4.1.2. Podpora zmûn technologick˘ch procesÛ a surovin za úãelem sníÏení emise kadmia a arzenu
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Ze strany kraje se pfiedpokládá nepfiímá podpora, a to zejména informaãní a administrativní podpora projekto-
v˘m Ïádostem o dotaci z fondÛ EU, konkrétnû z Operaãního programu Îivotní prostfiedí.

B.1.5 Priorita 5. SníÏení emisí amoniaku

SniÏování emisí amoniaku bylo stanoveno jako priorita Programu zejména z dÛvodu potfieby omezování vzniku
sekundárních aerosolÛ, které se v˘znamnû podílejí na imisní zátûÏi PM10 (pfiekraãován imisní limit) a rovnûÏ z dÛvo-
du potfieby omezování eutrofizace. Ke sníÏení emisí amoniaku je nutno pfiedev‰ím uplatÀovat nejlep‰í dostupné tech-
niky v oblasti zemûdûlství, resp. zásady správné zemûdûlské praxe. Pro prioritu 5 je tedy formulováno jedno opatfiení
v této oblasti.

Opatfiení 5.1. Podpora uplatÀování zásad správné zemûdûlské praxe 
V rámci opatfiení bude vyÏadováno a podporováno uplatÀování technologií vyjmenovan˘ch v tabulce 3.3. pfiílo-

hy 2 Nafiízení vlády ã. 615/2006 Sb. Opatfiení budou vyÏadována pfii schvalování nov˘ch zdrojÛ a podporována u zdro-
jÛ stávajících.

Souãasnû budou uplatÀována i dal‰í opatfiení organizaãního charakteru, jako jsou vzdûlávací a v˘cvikové pro-
gramy pro pracovníky farmy, pravidelná ‰kolení a doplÀování znalostí, zpracování havarijních plánÛ, programy
obnovy a údrÏby zafiízení atd.

V rámci opatfiení jsou tedy navrÏena dvû základní podopatfiení:
� 5.1.1. Podpora zavádûní zásad správné zemûdûlské praxe u stávajících provozÛ
� 5.1.2. UplatÀování zásad správné zemûdûlské praxe pfii povolování nov˘ch zemûdûlsk˘ch provozÛ

B.1.6 PrÛfiezová opatfiení

V˘‰e uvedená opatfiení jsou doplnûna souborem nástrojÛ s celoplo‰nou pÛsobností, které pfiispívají ke sniÏování
emisní a imisní zátûÏe ze v‰ech skupin zdrojÛ zneãi‰Èování, pfiípadnû mají preventivní charakter.

Jedná se zejména o komunikaci s vefiejností (poskytování informací, osvûta a diskuse), která pfiedstavuje z dlou-
hodobého hlediska jeden z nejúãinnûj‰ích nástrojÛ ochrany ovzdu‰í. Pro úspûch klíãov˘ch nástrojÛ ochrany ovzdu‰í
je nezbytné seznámit vefiejnost s riziky zneãi‰tûní ovzdu‰í pro lidské zdraví a srozumitelnû vysvûtlit, jaká opatfiení jsou
k ochranû ovzdu‰í pfiijímána a jejich dÛvody. Obdobn˘ v˘znam má i informaãní podpora vefiejné správy, a to nejen ve
smyslu potfieby realizace opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, ale rovnûÏ jako souãást technické podpory pfii pfiípra-
vû konkrétních projektÛ.

Druh˘m okruhem je vyuÏívání nástrojÛ vefiejné správy k pfiedcházení nárÛstu imisní zátûÏe. Jedná se zejména
o vydávání stanovisek a povolení ke zdrojÛm zneãi‰Èování, územní rozhodování a vyuÏití procesu EIA, územní
plánování, rÛzné strategické a koncepãní dokumenty apod.

Tfietím okruhem je pak technická pomoc pfii pfiípravû projektÛ financovan˘ch zejména z fondÛ EU.
Vhodn˘m nástrojem ke sniÏování emisí ze v‰ech zdrojÛ zneãi‰Èování pak mohou b˘t i dobrovolné dohody s pro-

vozovateli zdrojÛ.
V rámci této ãásti Programu jsou tedy navrÏena následující základní opatfiení:

Opatfiení 6.1. Informování a osvûta
Opatfiení 6.2. Sledování kvality ovzdu‰í
Opatfiení 6.3. VyuÏívání preventivních nástrojÛ vefiejné správy
Opatfiení 6.4. Technická pomoc
Opatfiení 6.5. Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ

Opatfiení 6.1. Informování a osvûta
Opatfiení je zamûfieno na dvû základní cílové skupiny, a to na ‰irokou vefiejnost a na pracovníky vefiejné správy.

Obsahuje tedy dvû podopatfiení:
� 6.1.1. Informování a osvûta vefiejnosti
� 6.1.2. Informování a osvûta vefiejné správy

Podopatfiení Informování a osvûta vefiejnosti bude zamûfieno zejména do následujících oblastí:
� podpora vyuÏívání vefiejné hromadné dopravy namísto osobních automobilÛ
� upozorÀování na zdravotní rizika plynoucí ze spalování pevn˘ch paliv a domovního odpadu
� podpora ‰ir‰ího vyuÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot 
� omezování pra‰nosti pfii stavební ãinnosti (zejména smûrem k podnikatelské vefiejnosti)
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Podopatfiení Informování a osvûta vefiejné správy bude obsahovat dva základní okruhy:
� moÏnosti vyuÏívání finanãních podpor pfii realizaci projektÛ k ochranû ovzdu‰í
� vyuÏívání nástrojÛ vefiejné správy (zejména omezování pra‰nosti ze stavební ãinnosti, ale i pfii územním

plánování atd.)

Opatfiení 6.2. Sledování kvality ovzdu‰í
Opatfiení zahrnuje pfiedev‰ím podporu monitoringu kvality ovzdu‰í, získávání dat o zdrojích zneãi‰tûní a mode-

lování emisní a imisní zátûÏe na území Libereckého kraje. Obsahuje tedy tfii podopatfiení:
� 6.2.1. Podpora monitoringu kvality ovzdu‰í
� 6.2.2. ShromaÏdování a správa dat o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
� 6.2.3. Modelové v˘poãty kvality ovzdu‰í
V souãasné dobû se projednává moÏnost financování obmûny stanic imisního monitoringu a jejich pfiípadné

doplnûní ve vztahu k poÏadavkÛm nové smûrnice 2008/50/ES z Operaãního programu Ïivotní prostfiedí.V rámci Pro-
gramu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje tedy mÛÏe b˘t realizována obmûna stávajících monitorovacích
stanic, pfiípadnû jejich doplnûní v souladu s poÏadavky uvedené smûrnice a se zákonem o ochranû ovzdu‰í.

Oblast modelování kvality ovzdu‰í je v˘znamná jednak s ohledem na moÏnost doplnûní imisních dat mimo dosah
imisního monitoringu, zejména v‰ak vzhledem k moÏnosti modelování v˘voje kvality ovzdu‰í, napfiíklad na základû
zmûn v dopravní zátûÏi komunikací Libereckého kraje. Modelové v˘poãty umoÏÀují porovnávat rÛzné scénáfie v˘vo-
je a optimalizovat tak zamûfiení nástrojÛ ochrany ovzdu‰í.

Opatfiení 6.3. VyuÏívání preventivních nástrojÛ vefiejné správy
V rámci tohoto opatfiení budou vyuÏívány následující nástroje:
� stanoviska k umístûní stavby zdroje zneãi‰Èování
� povolení stavby zdroje zneãi‰Èování
� povolení k uvedení zdroje do trvalého provozu
� povolení k zámûrÛm nov˘ch v˘rob a nov˘ch technologií
� povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu
� povolení k v˘robû a nov˘m technologiím
� povolení ke zmûnám paliv a surovin
� povolení k vydání provoznímu fiádu atd.
� vymûfiování poplatkÛ za zneãi‰Èování ovzdu‰í
� moÏnost uloÏení plnûní plánu sníÏení emisí nebo zásad správné zemûdûlské praxe u stacionárního zdroje atd.
� integrovaná povolení k provozu vyjmenovan˘ch zafiízení podle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

a omezování zneãi‰Èování
� posuzování zámûrÛ a jejich zmûn podle zákona ã. 100/2001 Sb. (EIA)
V rámci uveden˘ch nástrojÛ pak budou pfii vydávání pfiíslu‰n˘ch stanovisek a povolení uplatÀovány následující

základní zásady a principy:
� preference umisÈování zdrojÛ zneãi‰Èování mimo oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í a zejména mimo

oblasti s opakovan˘m pfiekraãováním limitÛ více látek (kategorie 1 vymezení prioritních oblastí dle tohoto
programu)

� omezování emisí zejména tuh˘ch látek, dále pak oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek
� v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í bude vyÏadováno buì vyuÏití paliv s nízk˘mi emisemi tuh˘ch látek

(napfi. plynná paliva), u technologick˘ch provozÛ a zdrojÛ spalujících tuhá a kapalná paliva pak dosaÏení
emisí TZL na úrovni nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT)

Pro tento úãel jsou v˘‰e uvedené nástroje slouãeny tématicky do ãtyfi základních podopatfiení, v jejichÏ rámci se
pfiedpokládá uplatnûní více nástrojÛ, av‰ak stanovené zásady zÛstávají u v‰ech nástrojÛ shodné. Jedná se o následují-
cí podopatfiení:

� 6.3.1. Vydávání stanovisek a povolení ke zdrojÛm zneãi‰Èování
� 6.3.2. Územní rozhodování
� 6.3.3. Územní plánování
� 6.3.4. Zpracování strategií a koncepãních materiálÛ

Opatfiení 6.4. Technická pomoc
Technická pomoc bude zahrnovat zejména pomoc pfii pfiípravû Ïádostí o podporu z fondÛ EU (zejména OP

Îivotní prostfiedí, OP Doprava a ROP NUTS 2 Severov˘chod) a z národních fondÛ (SFDI, SFÎP aj.), dále podporu
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implementaãních nákladÛ (monitoring, audity apod.).V nûkter˘ch pfiípadech existuje i moÏnost pfiímého spolufinan-
cování projektÛ, které získají dotaci z fondÛ EU.

Opatfiení je tedy rozdûleno do tfií podopatfiení:
� 6.4.1. Informaãní a administrativní pomoc pfii pfiípravû projektÛ 
� 6.4.2. Podpora nákladÛ na pfiípravu projektov˘ch Ïádostí
� 6.4.3. Spolufinancování projektÛ ke sníÏení emisní a imisní zátûÏe

Opatfiení 6.5. Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ
Nástroj je vhodné pouÏít zejména tam, kde je zapotfiebí dosáhnout nadstandardního chování provozovatelÛ

(správcÛ v˘robních a prÛmyslov˘ch areálÛ) v oblasti ãi‰tûní vnitropodnikov˘ch komunikací, v˘sadby zelenû, monito-
rování kvality ovzdu‰í, poskytování informací apod. Vhodné je zamûfiit se také na moÏnosti zpracování odborn˘ch
studií vlivu jednotliv˘ch v˘znamn˘ch provozovatelÛ na kvalitu Ïivota a Ïivotní prostfiedí v okolí zdroje.

Jedním nástrojem pro omezování negativních sociálních i environmentálních vlivÛ podnikÛ mohou b˘t lokální
dohody o dobrém sousedství, které mohou dále otevfiít i lokální toky financí pfies lokální „komunitní“ fondy ãi nada-
ce. Lokální dohody vycházejí z pfiedpokladu, Ïe místní komunita má motivaci, schopnosti i kapacitu hlídat si kvalitu
svého regionu. Lokální dohoda o dobrém sousedství má definovat:

� otevfienou informaãní politiku podniku i vefiejnosti
� zásady vyjednávání, komunikace a prezentace názorÛ partnerÛ 
� ekologick˘ dozor nad vybran˘mi provozy podniku
� ekologickou investiãní politiku podniku a regionu
Lokální dohoda mÛÏe také zakotvit komunitní fond ãi nadaci, umoÏÀující zneãi‰Èovateli eticky pfiijateln˘m trans-

parentním zpÛsobem pfiispívat na rozvoj obcím dané lokality (regionu).
V rámci Programu jsou pak v oblasti dobrovoln˘ch dohod uplatnûna dvû podopatfiení:
� 6.5.1. Podpora dohod mezi provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování a místními institucemi
� 6.5.2. Podpora dobrovoln˘ch dohod na regionální úrovni

B.2 âasov˘ plán implementace opatfiení

V‰echny v˘‰e zmínûné a v Programovém dodatku uvedené konkrétní akce jsou podle své ãasové naléhavosti roz-
dûleny do kategorií:

� K: Krátkodobé
� S: Stfiednûdobé
� D: Dlouhodobé
� P: PrÛbûÏné
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B.3 Odhad zlep‰ení kvality ovzdu‰í a pfiedpokládaná doba potfiebná k dosaÏení tûchto cílÛ

Stav kvality ovzdu‰í je dán stanoven˘mi cíli tohoto Programu, tj:
� sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity a cílov˘mi imisními

limity (platí pro suspendované ãástice PM10, benzo(a)pyren a kadmium), udrÏet podlimitní imisní zátûÏ 
v lokalitách, kde nedochází k pfiekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních limitÛ

� udrÏet emise stanoven˘ch látek (SO2, NOx, VOC, NH3) pod úrovní doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních
stropÛ

� trval˘m sniÏováním emisí prekurzorÛ troposférického ozónu dosáhnout sníÏení imisní zátûÏe ozónu pod 
úroveÀ cílového imisního limitu

Cílov˘m stavem je tedy stav, kdy:
� na území Libereckého kraje nebude docházet k pfiekraãování imisních limitÛ ani cílov˘ch imisních limitÛ
� produkce emisí Libereckého kraje bude pod úrovní doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro

jednotlivé látky
Vzhledem k pomûrnû dobr˘m v˘chozím podmínkám lze za pfiedpokladu realizace v‰ech opatfiení tohoto progra-

mu v dostateãném rozsahu odhadovat dobu k dosaÏení tûchto cílÛ na období 5 let, tj. do roku 2014.
V pfiípadû troposférického ozónu nelze tuto dobu stanovit, jelikoÏ dosaÏení cílového imisního limitu je problém

celorepublikov˘ nebo i celoevropsk˘ a závisí více na sníÏení emisí ze zdrojÛ mimo území Libereckého kraje.
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B.4 Popis opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í zam˘‰len˘ch 
v dlouhodobém ãasovém horizontu

V souladu s pfiedpoklady na národní úrovni lze na regionální úrovni stanovit následující dlouhodobé cíle:
� v oblasti automobilové dopravy – roz‰ífiení nízkoemisních vozidel, rozvoj vyuÏití alternativních pohonÛ v do-

pravû a trval˘ pfiesun obyvatel od individuální automobilové dopravy k dopravû hromadné 
� v oblasti v˘roby a spotfieby energie – posun smûrem k nízkoemisním nebo bezemisním zdrojÛm a minimali-

zace spotfieby energie (vyuÏití potenciálu úspor)
� v oblasti prÛmyslu – modernizace ve‰ker˘ch technologií za úãelem minimalizace emisí zneãi‰Èujících látek

Mezi konkrétní akce, které je moÏné fie‰it v rámci dlouhodobého ãasového horizontu, pak patfií:
� propojení mûst Liberec a Jablonec nad Nisou do jedné integrované soustavy s cílem pfiipojit lokální zdroje

v trase nového horkovodu (lokality Vratislavice, Proseã…).V˘stavba nového moderního zdroje, kter˘ pokry-
je základní zatíÏení obou mûst. ·piãkov˘ v˘kon zajistí modernizované stávající zdroje v Liberci a Jablonci.
Propojení zv˘‰í celkovou úãinnost systému a zajistí dal‰í rozvoj CZT v aglomeraci obou mûst.

� vyvedení tepla z elektrárny Turów do integrované soustavy Liberce a Jablonce nad Nisou, vãetnû pfiipojení
dal‰ích lokalit po trase tepelného napajeãe (Hrádek n. N., Chrastava).
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C. P¤ÍLOHA PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE 2004/224/ES
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D. PROGRAMOV¯ DODATEK

D.1 Úvod

Programov˘ dodatek k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje se odli‰uje od programov˘ch do-
datkÛ pfiipravovan˘ch k operaãním programÛm tím, Ïe není vázán na konkrétní podpÛrn˘ program ãi zdroj financí.
V˘znamná ãást konkrétních akcí, které jsou v návrhu Programového dodatku uvedeny, bude financována ze zdrojÛ
mimo kraj – zejména z fondÛ EU, dále ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu Ïivotního prostfiedí
atd. ¤ada akcí, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, není navíc primárnû zamûfiena na zlep‰ení kvality ovzdu‰í
(i kdyÏ bude sníÏení imisní zátûÏe jejich Ïádoucím vedlej‰ím efektem).

Smyslem Programového dodatku je proto pfiedev‰ím stanovit priority z hlediska dopadÛ na kvalitu ovzdu‰í tak,
aby jich bylo moÏno vyuÏít jako podpÛrného argumentu pro rozhodování o realizaci konkrétních akcí.

D.2 âasová naléhavost

Konkrétní akce jsou z hlediska ãasové naléhavosti kategorizovány takto:
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D.3 Orientace – cíle a priority

D.3.1 Globální cíl a specifické cíle

Globálním cílem Programu je zajistit na celém území Libereckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem sta-
novené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pfiispût k dodrÏení závazkÛ, které âeská republika pfiijala
v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy).
Specifické cíle jsou:

� sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity a cílov˘mi imisními
limity – platí pro suspendované ãástice PM10, benzo(a)pyren a kadmium; ãasová naléhavost krátkodobá 

� trval˘m sniÏováním emisí prekurzorÛ troposférického ozónu (tûkavé organické látky, oxidy dusíku) dosáh-
nout sníÏení imisní zátûÏe ozónu pod úroveÀ cílového imisního limitu; ãasová naléhavost stfiednûdobá

� udrÏet podlimitní imisní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pfiekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních
limitÛ; ãasová naléhavost dlouhodobá

� udrÏet emise oxidÛ dusíku, oxidu sifiiãitého, tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku pod úrovní doporuãen˘ch
hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ; ãasová naléhavost dlouhodobá

D.3.2 Priority

D3.2.1 Prioritní zneãi‰Èující látky

Pro úãely Programového dodatku jsou stanoveny následující prioritní zneãi‰Èující látky:
� suspendované ãástice PM10: v roce 2006 docházelo k pfiekraãování imisního limitu pro 24hodinové koncent-

race pfiibliÏnû na 4 % území, v roce 2007 byl rozsah pfiekroãení limitu men‰í, témûfi zanedbateln ,̆ av‰ak
pravdûpodobnû vlivem pfiíznivûj‰ích klimatick˘ch pomûrÛ. K pfiekraãování limitu pro roãní koncentrace PM10

v kraji nedochází.
� benzo(a)pyren: pfiekraãování cílového imisního limitu 
� kadmium: lokální pfiekroãení cílového imisního limitu (Tanvaldsko), jedná se o urãit˘ specifick˘ problém

Libereckého kraje
� oxidy dusíku a oxid dusiãit˘1: NOx jsou prekurzorem tvorby troposférického (pfiízemního) ozónu, u nûhoÏ

dochází k plo‰nému pfiekroãení cílového imisního limitu na témûfi celém území kraje
� tûkavé organické látky: jsou prekurzorem tvorby troposférického ozónu, u nûhoÏ dochází k plo‰nému pfie-

kroãení cílového imisního limitu
� troposférick˘ ozón: dochází k plo‰nému pfiekraãování cílového imisního limitu na vût‰inû území kraje,

obdobnû jako v celé âR. Problém imisní zátûÏe pfiízemního ozónu je nutno fie‰it sniÏováním emisí prekurzo-
rÛ jeho tvorby, tj. oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek (viz v˘‰e).V následujícím textu tak nejsou pfiímo
k ozónu pfiifiazovány ani rozhodující zdroje, ani pfiíslu‰ná opatfiení, tyto jsou fie‰eny na úrovni prekurzorÛ.

D3.2.2 Prioritní kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

K v˘‰e uveden˘m zneãi‰Èujícím látkám jsou na základû anal˘zy emisní situace pfiifiazeny následující skupiny zdrojÛ,
které se nejvíce podílejí na produkci emisí a na imisní zátûÏi tûchto látek.

a) suspendované ãástice frakce PM10

� REZZO 3 (malé spalovací zdroje) – pfiedev‰ím spalování tuh˘ch paliv v lokálních topeni‰tích.
� REZZO 4 (doprava) – pfiedev‰ím automobilová doprava. Vedle pfiím˘ch emisí sazí z v˘fukÛ automobilÛ (ze-

jména dieselov˘ch) jsou emitovány také jemné ãástice z obrusu pneumatik, brzd ãi povrchu vozovky. Dal‰ím
velmi v˘znamn˘m zdrojem je tzv. sekundární pra‰nost (resuspenze) z dopravy – zvífiení prachov˘ch ãástic usa-
zen˘ch na povrchu komunikací.

� plo‰né zdroje pra‰nosti (resuspenze) – jedná se o nebilancovanou skupinu, která zahrnuje prachové ãástice
zvífiené ze zemského povrchu vûtrem nebo i lidskou ãinností. Do této skupiny lze zahrnout i technologické

1 Oxidy dusíku jsou jako skupina látek tvofieny pfiedev‰ím oxidem dusnat˘m a oxidem dusiãit˘m. Imisnû je vzhledem k vlivÛm na zdraví hodnocen
pfiedev‰ím oxid dusiãit .̆ Podstatná ãást oxidu dusiãitého se v‰ak tvofií teprve v ovzdu‰í z emitovaného oxidu dusnatého, proto je nutno emisnû sledovat
vÏdy celou skupinu NOx.
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provozy nesledované v REZZO (napfi. haldy zeminy), pra‰nost ze zemûdûlsk˘ch ploch, staveni‰È, prÛmyslo-
v˘ch areálÛ apod.

� zdroje REZZO 1 a 2 (zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje) – tvofií celkem cca 16 % emisí. Nûkteré z tûchto
zdrojÛ jsou také v˘znamn˘m zdrojem prekurzorÛ tzv. sekundárních aerosolÛ (SO2, NO2, NH3), popfiípadû
mohou b˘t v˘znamn˘m lokálním zdrojem imisní zátûÏe PM10 (napfi. lomy).

b) oxidy dusíku
� REZZO 4 (doprava) – tvofií témûfi 66 % emisí NOx v Libereckém kraji. Opût se jedná pfiedev‰ím o automo-

bilovou dopravu.
� zdroje REZZO 1 (zvlá‰tû velké a velké zdroje) – tvofií cca 21 % celkov˘ch emisí v kraji.

c) benzo(a)pyren
� REZZO 3 (malé spalovací zdroje) – pfiedstavují dle provedené anal˘zy rozhodující zdroj imisní zátûÏe ben-

zo(a)pyrenu. Emise benzo(a)pyrenu nejsou standardnû bilancovány, anal˘za imisních hodnot z mûfiicích sta-
nic v‰ak jednoznaãnû ukazuje, Ïe v zimním období jsou mûfieny hodnoty nûkolikanásobnû vy‰‰í neÏ v letních
mûsících. Tento prÛbûh je typick˘ pro zneãi‰tûní pocházející z lokálního vytápûní. Vzhledem k tomu, Ïe na
území Libereckého kraje jsou koncentrace benzo(a)pyrenu mûfieny pouze na jedné stanici (âHMÚ Liberec-
mûsto), byly ke srovnání pouÏity dal‰í relativnû blízké stanice z jin˘ch krajÛ. Rozhodující podíl lokálního vy-
tápûní na celkov˘ch koncentracích benzo(a)pyrenu potvrzují i nárazová mûfiení Státního zdravotního ústavu.

d) kadmium
� REZZO 1 a 2 (zvlá‰tû velké, velké a stfiednû velké zdroje) – v pfiípadû kadmia lze konstatovat, Ïe hlavní podíl

na jeho tvorbû má prÛmyslová v˘roba. Koncentrace kadmia mají vyrovnan˘ prÛbûh bez velk˘ch v˘kyvÛ po
cel˘ rok a nejsou ovlivnûny sezónností jako v pfiípadû benoz(a)pyrenu. Drobné v˘kyvy mohou b˘t zpÛsobeny
v˘kyvy ve v˘robû nebo aktuální meteorologickou situací.

e) tûkavé organické látky (VOC)
� plo‰ná spotfieba rozpou‰tûdel – tvofií cca 54,6 % z celkov˘ch emisí VOC v Libereckém kraji. Do této skupiny

jsou zahrnuty odpary VOC z pouÏití nátûrov˘ch hmot, rozpou‰tûdel, lepidel apod. s obsahem organick˘ch lá-
tek, které pfii zasychání pfiíslu‰né hmoty unikají do ovzdu‰í. Tyto emise nejsou bilanãnû vázány na konkrétní
lokalitu, jedná se o celkovou spotfiebu jak obyvatelstvem, tak i v podnikové sféfie.

� REZZO 4 (doprava) – je druh˘m nejv˘znamnûj‰ím zdrojem s cca 24 % celkov˘ch emisí VOC v kraji.
� zdroje REZZO 1 a 2 (zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje) – tvofií celkem cca 7 % emisí. Souãasnû lze na fiadû

tûchto zdrojÛ identifikovat potenciál ke sníÏení emisí VOC z konkrétního technologického provozu.

D3.2.3 Prioritní mûsta a obce

Prioritní území kategorie 1
Jako prioritní území kategorie 1 byly stanoveny lokality, v nichÏ do‰lo k pfiekroãení alespoÀ ãtyfi limitÛ v uplynu-

l˘ch tfiech letech. Nejvût‰í poãet pfiekroãení, pût, se ve sledovaném období vyskytl v oblasti Turnova a Liberce. âtyfii
imisní limity byly pfiekroãeny v oblasti âeské Lípy, Nového Boru a ãásti Chotovic, dále v Mimoni, StráÏi pod Ral-
skem, Tanvaldu, Îelezném Brodû, Ohrazenicích a LaÏanech.

Prioritní území kategorie 2
Jako prioritní území kategorie 2 jsou uvaÏována správní území v‰ech stavebních úfiadÛ, na jejich území bylo za-

znamenáno pfiekroãení nûkteré limitní hodnoty (imisní limit nebo cílov˘ imisní limit) alespoÀ tfiikrát v posledních pû-
ti letech. Jedná se o následující stavební úfiady: Cvikov, âeská Lípa, Desná, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonec
nad Nisou, Kamenick˘ ·enov, MimoÀ, Liberec, Nov˘ Bor, Pfií‰ovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily, SmrÏov-
ka, StráÏ pod Ralskem, Tanvald, Turnov, Velké Hamry, Zákupy a Îelezn˘ Brod.

Prioritní území kategorie 3
Za prioritní území kategorie 3, kde je Ïádoucí rovnûÏ podporovat ve‰keré aktivity a opatfiení ke zlep‰ení kvality

ovzdu‰í, je povaÏováno celé zb˘vající území Libereckého kraje.
V˘sledné vymezení kategorií prioritních území Libereckého kraje je uvedeno na níÏe uvedeném obrázku.
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D3.2.4 Celkové priority Programu

Priorita 1. SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10 a benzo(a)pyrenu
ZdÛvodnûní:

� pfiekraãování imisních limitÛ pro suspendované ãástice PM10 (4hodinov˘ limit a v minulosti i roãní limit)
� pfiekraãování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren

Lokalizace: Priorita 1 se vztahuje pfiedev‰ím na prioritní mûsta a obce.
âasová naléhavost: K, S, D

Priorita 2. SníÏení emisí oxidÛ dusíku
ZdÛvodnûní:

� oxidy dusíku jsou prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit je pfiekraãován témûfi na
celém území kraje.

Lokalizace: Priorita 2 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: S, D

Priorita 3. SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
ZdÛvodnûní:

� tûkavé organické látky jsou prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit je pfiekraãován
témûfi na celém území kraje.

Lokalizace: Priorita 3 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: S, D

Vymezení kategorií prioritních území
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Priorita 4. SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ – kadmia a arzenu
ZdÛvodnûní:

� pfiekraãování cílového imisního limitu pro kadmium a v minulosti téÏ pro arzen
Lokalizace: Priorita 4 se vztahuje zejména na lokality technologick˘ch provozÛ s v˘znamn˘mi emisemi kadmia
(vãetnû emisí v minul˘ch letech – stará zátûÏ) 
âasová naléhavost: K, S

Priorita 5. SníÏení emisí amoniaku
ZdÛvodnûní:

� potfieba omezování vzniku sekundárních aerosolÛ
� potfieba omezování eutrofizace

Lokalizace: Priorita 5 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: D

D.4 Opatfiení a podporované aktivity

V následujícím pfiehledu jsou ke kaÏdé prioritû Programu uvedena navrÏená opatfiení, podopatfiení a typy
podporovan˘ch aktivit.

Priorita 1. SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi frakce PM10

Opatfiení 1.1. SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
1.1.1. Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury

� plynofikace obcí nebo jejich ãástí
� rozvoj stávajících sítí CZT
� budování nov˘ch systémÛ CZT

1.1.2. Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek
� ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí
� ekologizace dal‰ích zdrojÛ emisí

1.1.3. Práce s vefiejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi
� osvûta vefiejnosti s cílem omezit vytápûní tuh˘mi palivy
� finanãní podpora pfiemûny topn˘ch systémÛ v domácnostech

1.1.4. Ekologizace dopravy 
� obmûna vozidlového parku v majetku mûst a obcí
� obmûna vozidlového parku vefiejné dopravy
� ekologizace stávajících vozidel vefiejné dopravy

1.1.5. Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy 
� úpravy komunikací v intravilánech mûst a obcí
� organizaãní dopravní opatfiení a rozvoj telematiky

Opatfiení 1.2. Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním
1.2.1. âi‰tûní povrchu komunikací

� pravidelné ãi‰tûní komunikací 
� dÛkladné vyãi‰tûní po zimní sezónû

1.2.2. OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí
� zpevÀování a ãi‰tûní povrchÛ v areálech
� organizaãní opatfiení na hranicích areálÛ a v jejich okolí

1.2.3. Omezení v˘skytu pra‰n˘ch ploch a komunikací
� úprava (zpevnûní) povrchu komunikací
� úprava ostatních pra‰n˘ch ploch

Opatfiení 1.3. Omezení pra‰nosti v˘sadbami zelenû
1.3.1. V˘sadby izolaãní zelenû

� v˘sadby podél hlavních komunikací 
� v˘sadby u pra‰n˘ch provozÛ (skládky, recyklace suti apod.) a prÛmyslov˘ch areálÛ
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1.3.2. Zvy‰ování podílu zelenû v obytné zástavbû
� vegetaãní úpravy ve mûstech a obcích – zakládání a revitalizace parkov˘ch ploch, v˘sadby ve vnitro-

blocích, uliãní stromofiadí apod.
1.3.3. Stanovení poÏadavkÛ pro novou v˘stavbu
1.3.4. Zvy‰ování podílu trval˘ch kultur na zemûdûlsk˘ch pÛdách

� zatravÀování a zalesÀování zemûdûlské (zejména orné) pÛdy
1.3.5. V˘sadby ochrann˘ch vûtrolamÛ

Opatfiení 1.4. Vymístûní liniov˘ch zdrojÛ emisí mimo obydlené oblasti
1.4.1. Budování obchvatÛ mûst a obcí ãi jejich ãástí

Opatfiení 1.5. Omezování objemu automobilové dopravy
1.5.1. Omezení automobilové dopravy

� úpln˘ zákaz vjezdu
� selektivní zákaz vjezdu
� rychlostní omezení
� parkovací politika (vãetnû budování kryt˘ch/podzemních garáÏí a související telematiky)

1.5.2. Podpora rozvoje vefiejné dopravy
� budování ãi rekonstrukce zastávek a pfiestupních terminálÛ vefiejné dopravy, vãetnû souvisejícího

vybavení za úãelem zv˘‰ení komfortu pfiepravy
� zavádûní moderních a ekologick˘ch technologií pro preferenci vefiejné dopravy na komunikacích a kfii-

Ïovatkách
� odstranûní bodov˘ch problémÛ za úãelem zv˘‰ení rychlosti spojÛ (úprava komunikací) apod.
� integrace v‰ech druhÛ vefiejné dopravy (MHD, regionální autobusy, Ïeleznice) – koordinace linek, pfie-

stupní uzly, návaznost spojÛ rÛzn˘ch typÛ vefiejné dopravy, propojení tarifních systémÛ apod. (nutné za-
ãlenûní do systému Stfiedoãeské integrované dopravy)

� systémy informování cestujících (mapy linek, pfiestupní vazby, terminály pro vyhledání spojení)

Opatfiení 1.6. Aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik pro sniÏování emisí tuh˘ch látek
1.6.1. PoÏadavky na uplatnûní BAT u provozÛ, které by mohly b˘t zdrojem emisí tuh˘ch látek nebo zv˘‰ené pra‰-

nosti

Priorita 2. SníÏení emisí oxidÛ dusíku

Opatfiení 2.1. Podpora úspor energie a vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie
2.1.1. Úspory energie ve vefiejném sektoru

� zlep‰ení tepeln˘ch izolací vefiejn˘ch budov
� zlep‰ení regulace vytápûní vefiejn˘ch budov
� uÏívání úsporn˘ch svítidel a spotfiebiãÛ ve vefiejn˘ch budovách
� energetick˘ management budov
� omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce v˘mûníkov˘ch a pfiedávacích stanic

2.1.2. Podpora vyuÏívání nespalovacích zdrojÛ energie
� aplikace sluneãních kolektorÛ
� aplikace tepeln˘ch ãerpadel
� aplikace mal˘ch vodních elektráren
� aplikace vûtrn˘ch elektráren

Priorita 3. SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek 

Opatfiení 3.1. Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel
3.1.1. Podpora aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot ve vefiejném sektoru
3.1.2. Zahrnutí podmínky aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot do podmínek vefiejn˘ch soutûÏí

Opatfiení 3.2. Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel
3.2.1. Podpora v˘stavby (a provozu) kryt˘ch parkovacích stání
3.2.2. Rozvoj parkovací telematiky (on-line informaãní panely s indikací voln˘ch parkovacích míst)
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Opatfiení 3.3. Omezení emisí VOC z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ
3.3.1. Podpora aplikace koncov˘ch zafiízení ke sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek

Priorita 4. SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ – kadmium, arzen

Opatfiení 4.1. Omezování emisí kadmia a arzenu
4.1.1. Podpora aplikace koncov˘ch zafiízení ke sniÏování emisí kadmia a arzenu
4.1.2. Podpora zmûn technologick˘ch procesÛ a surovin za úãelem sníÏení emise kadmia a arzenu

Priorita 5. SníÏení emisí amoniaku

Opatfiení 5.1. Podpora uplatÀování zásad správné zemûdûlské praxe 
5.1.1. Podpora zavádûní zásad správné zemûdûlské praxe u stávajících provozÛ
5.1.2. UplatÀování zásad správné zemûdûlské praxe pfii povolování nov˘ch zemûdûlsk˘ch provozÛ

6. PrÛfiezová opatfiení

Opatfiení 6.1. Informování a osvûta
6.1.1. Informování a osvûta vefiejnosti

� podpora vyuÏívání vefiejné hromadné dopravy namísto osobních automobilÛ
� upozorÀování na zdravotní rizika plynoucí ze spalování pevn˘ch paliv a domovního odpadu
� podpora ‰ir‰ího vyuÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot 
� omezování pra‰nosti pfii stavební ãinnosti (zejména smûrem k podnikatelské vefiejnosti)

6.1.2. Informování a osvûta vefiejné správy
� moÏnosti vyuÏívání finanãních podpor pfii realizaci projektÛ k ochranû ovzdu‰í
� informaãní podpora vyuÏívání nástrojÛ vefiejné správy v oblasti ochrany ovzdu‰í

Opatfiení 6.2. Sledování kvality ovzdu‰í
6.2.1. Podpora monitoringu kvality ovzdu‰í
6.2.2. ShromaÏdování a správa dat o zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
6.2.3. Modelové v˘poãty kvality ovzdu‰í

Opatfiení 6.3. VyuÏívání preventivních nástrojÛ vefiejné správy
6.3.1. Vydávání stanovisek a povolení ke zdrojÛm zneãi‰Èování
6.3.2. Územní rozhodování
6.3.3. Územní plánování
6.3.4. Zpracování strategií a koncepãních materiálÛ

Opatfiení 6.4. Technická pomoc 
6.4.1. Informaãní a administrativní pomoc pfii pfiípravû projektÛ 
6.4.2. Podpora nákladÛ na pfiípravu projektov˘ch Ïádostí
6.4.3. Spolufinancování projektÛ ke sníÏení emisní a imisní zátûÏe

Opatfiení 6.5. Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ
6.5.1. Podpora dohod mezi provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování a místními institucemi
6.5.2. Podpora dobrovoln˘ch dohod na regionální úrovni
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D.5 Kritéria pro v˘bûr konkrétních aktivit 

Kritéria pro v˘bûr projektÛ k pfiímé podpofie z prostfiedkÛ kraje ãi mûst a obcí a nebo pro pfiedv˘bûr projektÛ
doporuãen˘ch k podpofie z tuzemsk˘ch ãi „evropsk˘ch“ podpÛrn˘ch programÛ jsou stanovena takto:
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D.6 Financování realizace konkrétních aktivit

D.6.1 Indikativní finanãní rámec

Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostfiedkÛ je stanoveno takto:
Priorita 1: 60 %
Priorita 2: 10 %
Priorita 3: 10 %
Priorita 4: 10 %
Priorita 5: 5 %
PrÛfiezová opatfiení: 5 %
V pfiípadû, Ïe projekt/aktivita v rámci priorit 2–5 vyvolá v˘znamn˘ vedlej‰í efekt související s prioritou 1 

(tedy sníÏení emisí tuh˘ch látek, sníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi, sníÏení emisní nebo imisní zátûÏe
benzo(a)pyrenu), mÛÏe b˘t ãásteãnû zapoãítán do priority 1.

Indikativní rozdûlení se uplatní pfiímo v pfiípadû rozdûlování prostfiedkÛ, v pfiípadû doporuãování Ïádostí do pod-
pÛrn˘ch programÛ by mûly b˘t stanovené proporce respektovány.

D.6.2 Zdroje financování

Realizace opatfiení obsaÏen˘ch v pfiedkládaném programu sniÏování emisí a v souvisejícím programu ke zlep‰e-
ní kvality ovzdu‰í bude celkovû vyuÏívat tfií základních skupin zdrojÛ financování:

� rozpoãet Libereckého kraje a rozpoãty obcí a mûst
� fondy, granty a dotace
� soukromé prostfiedky vlastníkÛ a provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ãi vlastníkÛ a uÏivatelÛ objektÛ 
VyuÏití první a tfietí skupiny zdrojÛ financování je zfiejmé. Jak kraj, mûsta a obce, tak i soukromí vlastníci, provo-

zovatelé nebo uÏivatelé konkrétních objektÛ mohou realizovat libovolné z v˘‰e uveden˘ch opatfiení s vyuÏitím vlast-
ních finanãních prostfiedkÛ, pfiípadnû z úvûru apod. V˘znamnou ãást (zejména u mûst a obcí, ale pravdûpodobnû
i u obyvatelstva) zde bude tvofiit spolufinancování projektÛ, na nûÏ bude ãást prostfiedkÛ získána z rÛzn˘ch dotaãních
titulÛ.

Specifické je postavení rozpoãtu Libereckého kraje, kter˘ bude (tak jako dosud) vyuÏíván pfiímo pro realizaci nû-
kter˘ch opatfiení, ale souãasnû bude slouÏit i jako zdroj prostfiedkÛ pro krajské dotaãní fondy.

Velmi v˘znamn˘m zdrojem spolufinancování v‰ech opatfiení budou prostfiedky z fondÛ Evropské unie, jakoÏto
i z národních a krajsk˘ch fondÛ, jejichÏ popis je uveden v následujícím pfiehledu.

D.6.2.1 Fondy Evropské unie

Dotaãní podpora realizace vyjmenovan˘ch opatfiení ke sníÏení emisí a ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í bude realizo-
vána zejména prostfiednictvím Operaãního programu Îivotní prostfiedí, z Operaãního programu Doprava a z Regio-
nálního operaãního programu NUTS II Severov˘chod.

Operaãní program Îivotní prostfiedí
Podporu z Operaãního programu Îivotní prostfiedí je moÏné oãekávat v rámci následujících prioritních os toho-

to programu:

Prioritní osa 2 Zlep‰ování kvality ovzdu‰í a sniÏování emisí – podporuje následující projekty:
� Zlep‰ení kvality ovzdu‰í a omezování pra‰nosti
� pofiízení nízkoemisního spalovacího zdroje (napfi. kotle) nejlep‰í emisní tfiídy
� novû budované rozvody tepla vãetnû centrálního zdroje
� roz‰ífiení stávajících stfiedotlak˘ch plynovodÛ
� v˘sadba a regenerace izolaãní zelenû oddûlující obytnou zástavbu od prÛmyslov˘ch staveb ãi komerãních

areálÛ nebo frekventovan˘ch dopravních koridorÛ
� SniÏování produkce emisí:
� rekonstrukce spalovacích zdrojÛ s instalovan˘m v˘konem vût‰ím neÏ 5 MW pro sníÏení emisí oxidu dusíku

a prachov˘ch ãástic
� rekonstrukce nespalovacích zdrojÛ pro sníÏení nebo instalace dodateãn˘ch zafiízení pro záchyt emisí oxidÛ

dusíku nebo prachov˘ch ãástic vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í
� opatfiení vedoucí ke sníÏení emisí ãpavku a tûkav˘ch organick˘ch látek do ovzdu‰í
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Prioritní osa 3 UdrÏitelné vyuÏívání zdrojÛ energie – podporuje následující projekty s vazbou na pfiedkládan˘
program sniÏování emisí a související program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í:
V˘roba tepla:

� v˘stavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojÛ tepla vyuÏívajících obnovitelné zdroje energie pro
vytápûní, chlazení a ohfiev teplé vody

Bezemisní zdroje energie:
� instalace fotovoltaick˘ch systémÛ pro v˘robu elektfiiny
� v˘stavba a rekonstrukce vûtrn˘ch a mal˘ch vodních elektráren
� kombinovaná v˘roba elektfiiny a tepla z geotermální energie

Úspory energie a vyuÏívání odpadního tepla:
� sniÏování spotfieby energie zlep‰ením tepelnû technick˘ch vlastností obvodov˘ch konstrukcí budov
� implementace mûfiicí a regulaãní techniky v systémech vytápûní a chlazení
� aplikace technologií na vyuÏití odpadního tepla

Prioritní osa 5 Omezování prÛmyslového zneãi‰tûní a environmentálních rizik – podporuje následující projekty
pfiispívající k omezování emisí, tím i k naplnûní cílÛ tohoto programu sniÏování emisí:

� technologie pro monitoring a omezování prÛmyslového zneãi‰tûní
� v˘stavba a rekonstrukce zafiízení pro sníÏení míry rizika a omezování následkÛ závaÏn˘ch havárií

Prioritní osa 6 Zlep‰ování stavu pfiírody a krajiny – podporuje následující projekty pfiispívající ke sníÏení pra‰nosti,
a tím i k naplnûní cílÛ tohoto programu sniÏování emisí:
Obnova krajinn˘ch struktur

� realizace vegetaãních opatfiení v krajinû (v˘sadba a obnova remízÛ, alejí, soliterních stromÛ, vûtrolamÛ,
územní systém ekologické stability atd.)

Podpora regenerace urbanizované krajiny
� zakládání a revitalizace v˘znamné sídelní zelenû, individuální zakládání a obnova parkÛ, stromofiadí, hfibito-

vÛ, mûstsk˘ch a obecních lesoparkÛ atd.

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdûlávání, poradenství a osvûtu – podporuje následující
projekty v informaãní a osvûtové oblasti, pfiispívající k naplnûní cílÛ tohoto programu sniÏování emisí:

� tvorba materiálÛ a pomÛcek pro realizaci environmentálních vzdûlávacích programÛ, poskytování environ-
mentálního poradenství a informací

Operaãní program Doprava
Operaãní program Doprava podporuje (ve vztahu k tomuto programu sniÏování emisí) zejména „velké“ inves-

tiãní akce v oblasti dopravní infrastruktury – v˘stavbu a rekonstrukci dálnic, rychlostních silnic, silnic I. tfiídy a Ïelez-
nic. V fiadû pfiípadÛ se jedná o projekty s velmi v˘znamn˘m pfiínosem ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v dotãen˘ch mûs-
tech a obcích (budování obchvatÛ) a s v˘razn˘m potenciálem pfievzetí ãásti automobilové dopravy (Ïelezniãní sítû).
Jedná se ov‰em vesmûs o akce na komunikacích mimo správní pÛsobnost Libereckého kraje.

Ve vazbû na program sniÏování emisí a související Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pak lze uvést následující
ãtyfii prioritní osy a jejich oblasti intervence:

Prioritní osa 1 – Modernizace Ïelezniãní sítû TEN-T:
� modernizace a rozvoj Ïelezniãních tratí sítû TEN-T vãetnû Ïelezniãních uzlÛ – zahrnuje dokonãení moderni-

zace tranzitních koridorÛ, pokraãování ve v˘stavbû dal‰ích úsekÛ sítû TEN-T, modernizace rozhodujících Ïe-
lezniãních uzlÛ na síti TEN-T, rekonstrukce dal‰ích Ïelezniãních tratí a realizaci technick˘ch opatfiení k mini-
malizaci vlivÛ dokonãen˘ch staveb na Ïivotní prostfiedí a vefiejné zdraví

Prioritní osa 2 – V˘stavba a modernizace dálniãní a silniãní sítû TEN-T
� modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítû TEN-T – pokraãování ve v˘stavbû dal‰ích úsekÛ sítû TEN-T, moder-

nizace a zkapacitnûní jiÏ provozovan˘ch úsekÛ kategorie D, R a silnic I. tfiídy sítû TEN-T, realizace technic-
k˘ch opatfiení k minimalizaci vlivÛ dokonãen˘ch staveb na Ïivotní prostfiedí a vefiejné zdraví a ke zv˘‰ení bez-
peãnosti, investice do infrastruktury ke zlep‰ení dohledu nad bezpeãností a plynulostí provozu

� rozvoj inteligentních dopravních systémÛ v silniãní dopravû a systémÛ ke zv˘‰ení bezpeãnosti a plynulosti
silniãní dopravy – zahrnuje postupnou realizaci telematick˘ch systémÛ zejména na dálnicích a navazujících
silnicích
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Prioritní osa 3 - Modernizace Ïelezniãní sítû mimo síÈ TEN-T
� modernizace a rozvoj Ïelezniãní sítû mimo síÈ TEN-T – modernizace dÛleÏit˘ch tratí a Ïelezniãních uzlÛ

vãetnû pfieloÏek, rekonstrukci dal‰ích tratí vãetnû zaji‰tûní interoperability a budování pfieloÏek, postupnou
elektrizaci dal‰ích Ïelezniãních tratí, uvedení do optimálního stavu celostátních a vybran˘ch regionálních tra-
tí, investice na národní síti, které umoÏní její provázání na dráÏní systémy regionální a mûstské hromadné
dopravy a realizaci technick˘ch opatfiení k minimalizaci vlivÛ dokonãen˘ch staveb na Ïivotní prostfiedí a ve-
fiejné zdraví

Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. tfiídy mimo TEN-T
� rekonstrukce a modernizace na silnicích I. tfiídy mimo TEN-T – zahrnuje zaji‰tûní kvalitní sítû silnic I. tfiídy,

modernizaci a odstraÀování závad na silnicích I. tfiídy, budování silnic I. tfiídy slouÏících jako obchvaty, zklid-
Àování dopravy v obydlené zástavbû, investice ke zv˘‰ení plynulosti dopravy na silnicích I. tfiíd, postupnou
implementaci telematick˘ch systémÛ na silnicích I. tfiídy, zabezpeãení dostateãné kapacity silniãní infrastruk-
tury v pfiíhraniãních a citliv˘ch oblastech, realizaci technick˘ch opatfiení vedoucích k minimalizaci vlivÛ jiÏ
dokonãen˘ch staveb na jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí a vefiejného zdraví a ke zv˘‰ení bezpeãnosti
a drobné investiãní akce na podporu bezpeãnosti provozu 

Zejména prioritní osa 4 pfiedstavuje ve vztahu k pfiedkládanému programu v˘znamn˘ zdroj finanãních prostfied-
kÛ, neboÈ se nejvíce pfiibliÏuje lokální a regionální úrovni projektÛ, která je v tomto projektu nejvíce obsaÏena. UmoÏ-
Àuje financovat opatfiení na komunikacích I. tfiídy – pfiedev‰ím obchvaty, dále pak odstranûní bodov˘ch problémÛ,
zklidnûní dopravy v obcích, zavádûní moderních technologií a znaãení atd.

Regionální operaãní program NUTS II Severov˘chod
Regionální operaãní program Severov˘chod je v˘znamn˘m pfiedev‰ím s ohledem na podporu projektÛ v oblasti

dopravní infrastruktury a revitalizace brownfields a vefiejn˘ch prostorÛ v obcích. Jedná se o následující prioritní osy
a oblasti podpory.

Prioritní osa 1 – Doprava
Oblast podpory 1.1. – Regionální dopravní infrastruktura

� rekonstrukce, modernizace a v˘stavba silnic II. a III. tfiídy (napojení hlavních silniãních tahÛ na síÈ TEN-T,
zlep‰ením stavu regionálních silnic dojde ke zv˘‰ení kvality vefiejné hromadné dopravy, která regionální
silniãní síÈ vyuÏívá)

� odstraÀování bodov˘ch závad a bariér na regionálních silnicích (zlep‰ení nevyhovujících parametrÛ ãi tech-
nického stavu mostÛ a propustkÛ, fie‰ení dopravnû závadn˘ch kfiiÏovatek apod.)

� úprava frekventovan˘ch silnic II. a III. tfiídy v blízkosti sídel s vazbou na sniÏování nepfiízniv˘ch dopadÛ
dopravy na obyvatelstvo (napfi. protihlukové stûny, budování obchvatÛ apod.)

� eliminace negativních vlivÛ dopravy na Ïivotní prostfiedí bude dosaÏeno pfiedev‰ím zkvalitnûním povrchÛ
komunikací, zkrácením jízdních dob a zv˘‰ením plynulosti dopravy

Oblast podpory 1.2. – UdrÏitelné formy vefiejné dopravy
� budování infrastruktury a technického vybavení pro vefiejnou hromadnou dopravu (dráÏní infrastruktura pro

MHD, pfiestupní terminály, parkovi‰tû v místech pfiechodu z individuální automobilové dopravy na vefiejnou
hromadnou dopravu, zastávky MHD, zavádûní fiídících, telematick˘ch, informaãních a odbavovacích systémÛ
umoÏÀujících tarifní integraci)

� eliminace vlivu dopravy v intravilánech mûst a obcí v souladu s Programem ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í (ná-
kup autobusÛ MHD s ekologick˘m pohonem a vozidel technické obsluhy a alternativními pohony, vybudo-
vání doprovodné infrastruktury jako jsou plnírny plynu pro autobusy MHD a dále pofiízení prachov˘ch filtrÛ
pro naftové motory vozidel MHD a technické obsluhy)

� nákup specifick˘ch autobusÛ pro regionální vefiejnou linkovou dopravu (nízkopodlaÏní nebo nízkokapacitní
vozidla resp. vozidla na alternativní pohon s cílem zpfiístupnit autobusovou dopravu star˘m a hendikepova-
n˘m obãanÛm, optimalizovat dopravní obsluÏnost odlehl˘ch ãástí regionu a omezit negativní vlivy autobuso-
vé dopravy na Ïivotní prostfiedí)

� obnova a modernizace vozového parku dráÏních vozidel hromadné pfiepravy osob (trolejbusy a tramvaje
v rámci MHD a regionální Ïelezniãní osobní doprava)

� rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zamûfiením na zv˘‰ení bezpeãnosti provozu a atraktivitu
cyklistické dopravy pro pravidelné dojíÏdûní

Prioritní osa 2 – Integrovan˘ rozvoj území
Oblast podpory 2.1. – Rozvoj regionálních center

� regenerace a revitalizace brownfields nacházejících se uvnitfi urbanizovan˘ch území urãen˘ch k rozvoji obãan-
ského vybavení nebo podnikatelsk˘ch aktivit, tak aby se staly nedílnou souãástí aktivního mûstského Ïivota
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� obnova vybran˘ch mûstsk˘ch ãástí a objektÛ s cílem zv˘‰it atraktivitu mûsta a kvalitu Ïivota v nich, vãetnû re-
vitalizace a úprav vefiejn˘ch prostorÛ vedoucí k obnovení jejich funkãního vyuÏití

� rozvoj infrastruktury v oblasti ‰kolství a vzdûlávání a v oblasti zdravotnictví a sociálních vûcí s cílem zv˘‰ení
standardÛ kvality Ïivota s ohledem na udrÏiteln˘ rozvoj sídla

Oblast podpory 2.2. – Rozvoj mûst
� regenerace a revitalizace brownfields nacházejících se uvnitfi urbanizovan˘ch území urãen˘ch k rozvoji

obãanského vybavení nebo podnikatelsk˘ch aktivit, tak aby se staly nedílnou souãástí aktivního mûstského
Ïivota

� obnova vybran˘ch mûstsk˘ch ãástí a objektÛ s cílem zv˘‰it atraktivitu mûsta a kvalitu Ïivota v nich, vãetnû
revitalizace a úprav vefiejn˘ch prostorÛ vedoucí k obnovení jejich funkãního vyuÏití

� rozvoj infrastruktury v oblasti ‰kolství a vzdûlávání a v oblasti zdravotnictví a sociálních vûcí s cílem zv˘‰ení
standardÛ kvality Ïivota s ohledem na udrÏiteln˘ rozvoj sídla

Oblast podpory 2.3. – Rozvoj venkova
� regenerace a revitalizace brownfields nacházejících se uvnitfi urbanizovan˘ch území obcí urãen˘ch k rozvoji

obãanského vybavení nebo podnikatelsk˘ch aktivit, tak aby se staly nedílnou souãástí aktivního Ïivota
� zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech, pfiedev‰ím posílením venkovsk˘ch sídelních jednotek a je-

jich infrastruktury sluÏeb obãanské vybavenosti pro obyvatele, vãetnû revitalizace a úprav vefiejn˘ch prostorÛ
vedoucí k obnovení jejich funkãního vyuÏití

� rozvoj infrastruktury v oblasti ‰kolství a vzdûlávání a v oblasti zdravotnictví a sociálních vûcí s cílem zv˘‰ení
standardÛ kvality Ïivota s ohledem na udrÏiteln˘ rozvoj sídla

D.6.2.2 Mezinárodní spolupráce (mimo fondy EU)

Vedle fondÛ Evropské unie je moÏné jako dal‰í zdroj financování vyuÏít finanãní mechanismy EHP/Norsko
(tzv.“norské fondy“) a Program ·v˘carsko-ãeské spolupráce (tzv. „‰v˘carské fondy“).

Finanãní mechanismus EHP/Norsko
V roce 2003 byla podepsána Dohoda o úãasti âeské republiky v Evropském hospodáfiském prostoru (EHP).

V rámci této dohody byl zaveden i nov˘ finanãní mechanismus, jehoÏ prostfiednictvím se Norské království, Islandská
republika a Lichten‰tejnské kníÏectví zavazují pfiispívat zemím pfiistupujícím do EHP na vybrané typy projektÛ,
mimo jiné i v oblasti Ïivotního prostfiedí. Norsko bude navíc pfiispívat i pomocí bilaterálního, tzv. zvlá‰tního norského
finanãního nástroje. âástka alokovaná pro âeskou republiku pro pûtileté období 2004–2009 ãinila cca 2,8 mld. Kã.
V souãasné dobû probíhají jednání ke sjednání mechanismÛ pro období 2009–2014.

V období let 2004–2009 byly v rámci Prioritní oblasti 2. Ochrana Ïivotního prostfiedí podporovány mimo jiné
následující typy projektÛ:

� 2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné vyuÏívání v˘sledkÛ monitorování
� 2.3 Environmentální vzdûlávání pro v‰echny úrovnû státní a vefiejné administrativy
� 2.5 Podpora vyuÏití biopaliv a alternativních zdrojÛ energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni
� 2.6 Redukce skleníkov˘ch plynÛ v âeské republice
� 2.8 Podpora technologií pro sníÏení zplodin a spotfiebu paliv, zv˘‰ení bezpeãnosti zejména ve vefiejné dopravû

Program ·v˘carsko-ãeské spolupráce
Program ·v˘carsko-ãeské spolupráce umoÏní âeské republice pfiijímat bûhem let 2008–2012 finanãní pomoc ·v˘car-
ska ve v˘‰i 109,78 milionu ‰v˘carsk˘ch frankÛ, coÏ je pfiibliÏnû 1,744 miliardy korun. Z této ãástky je pfiibliÏnû 30 mi-
lionÛ frankÛ, tedy témûfi pÛl miliardy korun, urãeno pro oblast Ïivotního prostfiedí a infrastruktury. Projekty jsou sice
zamûfieny pfiedev‰ím do oblastí Moravskoslezského, Olomouckého a pfiípadnû Zlínského kraje, ale mohou b˘t pod-
porovány i projekty na území jin˘ch krajÛ.

Z hlediska pfiedkládaného programu je v˘znamná zejména oblast podpory 2. Îivotní prostfiedí a infrastruktura,
v jejímÏ rámci jsou podporovány mimo jiné následující typy projektÛ.

� Zavádûní systémÛ obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
� Zlep‰ení energetické efektivity, napfi. sníÏení energetick˘ch ztrát
� Modernizace tepeln˘ch elektráren a dálkov˘ch vytápûcích soustav
� Opatfiení v sektoru vefiejné dopravy a vefiejného sektoru s cílem sníÏit zneãi‰tûní ovzdu‰í
� Pfiíprava projektÛ pro velké dopravní investiãní projekty v rámci velk˘ch projektÛ
� Pfiíprava a implementace koncepcí managementu dopravy
� Malé a dobfie zacílené projekty vefiejné dopravy
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D.6.2.3 Národní fondy a státní rozpoãet

Národní fondy pfiedstavují v˘znamn ,̆ i kdyÏ z hlediska konkrétních projektÛ pfieváÏnû doplÀkov˘ zdroj financování.
Zcela zásadní v˘znam mají ve sv˘ch tematick˘ch okruzích tfii fondy:
a) Státní fond dopravní infrastruktury – pfiedstavuje rozhodující zdroj financování v˘stavby dopravní infrastruktu-

ry, ve vazbû na pfiedkládan˘ program tedy zejména obchvatÛ obcí a mûst, dále projektÛ na odstranûní bodov˘ch
problémÛ a také cyklotras a cyklostezek.

b) Program podpory obnovy vozidel mûstské hromadné dopravy a vefiejné linkové dopravy – dotaãní program Mi-
nisterstva dopravy âR. Dotace je poskytována dopravcÛm, ktefií zabezpeãují dopravní obsluÏnost území v reÏi-
mu smlouvy o závazku vefiejné sluÏby.
V˘‰e dotace na obnovu autobusÛ vefiejné linkové dopravy je stanovena fixní ãástkou, vyhla‰ovanou Minister-

stvem dopravy na pfiíslu‰n˘ kalendáfiní rok, a je odstupÀována podle délky autobusu. Dotace v‰ak nesmí pfiekroãit
25 % ceny autobusu. Pro rok 2009 byly vyhlá‰eny dotace ve v˘‰i uvedené v následující tabulce.

Z hlediska pfiedkládaného programu je v˘znamná skuteãnost, Ïe dotace mÛÏe b˘t nav˘‰ena o dal‰ích 500 tis. Kã
u autobusu na plynov˘ pohon (nejv˘‰e v‰ak o 50 % rozdílu pofiizovací ceny proti naftovému autobusu).

Dotace MD âR obnovy vozidel vefiejné dopravy – rok 2009

c) Program „Zelená úsporám“ – jedná se o pokraãování ãásti B. dlouholetého Státního programu na podporu úspor
energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie (tj. ãást v kompetenci MÎP, vûnovaná oblasti obytné zástavby).
V˘znamná je pfiedev‰ím skuteãnost, Ïe vzhledem k objemu alokovan˘ch prostfiedkÛ se jedná v zásadû o nároko-
vou dotaci pro ty Ïadatele, ktefií splní podmínky programu. Na druhou stranu se v‰ak zatím projevuje pomûrnû
mal˘ zájem vefiejnosti, coÏ je v‰ak pravdûpodobnû dáno krátkou dobou trvání programu. âásteãnû se projevují
i relativnû pfiísné podmínky programu. Dle dostupn˘ch informací v‰ak v pfiípadû neãerpání dotací v potfiebném
objemu budou tyto podmínky ãásteãnû zmírnûny.

Z dal‰ích národních zdrojÛ financování pak lze uvést zejména:
� Ostatní ãásti Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, zejména

jeho ãást A. (program EFEKT), zamûfienou na podnikovou sféru, ale i dal‰í resortní ãásti (doprava, zemûdûl-
ství atd.)

� Národní programy Státního fondu Ïivotního prostfiedí, jejichÏ rozsah je v‰ak v souãasné dobû v˘raznû omezen
a ve vazbû na pfiedkládan˘ program sniÏování emisí se t˘ká prakticky jen oblasti environmentálního vzdûlá-
vání, v˘chovy a osvûty

� Program rozvoje venkova âR – obsahuje nûkterá opatfiení z oblasti rozvoj vesnic, které lze vyuÏít i na sniÏo-
vání pra‰nosti v sídlech (v˘sadba a údrÏba zelenû, údrÏba vefiejn˘ch prostranství)

� Pfiímé financování ze státního rozpoãtu – mÛÏe b˘t pfiím˘m zdrojem financování konkrétního opatfiení na
základû rozhodnutí Vlády âR nebo Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

D.6.2.4 Fondy a rozpoãet Libereckého kraje

Fond investic Libereckého kraje
Fond investic Libereckého kraje pokr˘vá (mimo jiné) aktivity smûfiující k ochranû ovzdu‰í, jako jsou opravy

a modernizace komunikací, zateplování budov, údrÏba a modernizace energetické infrastruktury apod. Resortními
programy fondu investic jsou:

� Program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správû krajského úfiadu (PORK), kter˘m je zabezpeão-
vána rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku kraje ve správû krajského úfiadu vãetnû pofiízení
nemovitého majetku do vlastnictví kraje (do správy krajského úfiadu)
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� Programy reprodukce nemovitého majetku kraje ve správû pfiíspûvkov˘ch organizací (POPO), kter˘mi je
zabezpeãována rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku kraje ve správû krajem zfiízen˘ch pfiíspûv-
kov˘ch organizací vãetnû pofiízení nemovitého majetku do vlastnictví kraje (do správy pfiíspûvkov˘m organi-
zacím)

� Programy obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví pfiíspûvkov˘ch organizací zfiízen˘ch krajem (PRPO),
kter˘mi se kraj podílí na rekonstrukci a modernizaci nemovitého majetku ve vlastnictví jím zfiízen˘ch
pfiíspûvkov˘ch organizací

� Program obnovy venkova investiãní (POVI), kter˘m se kraj podílí na hospodáfiském rozvoji obcí a dobrovol-
n˘ch svazkÛ obcí v pÛsobnosti kraje zamûfiením na stavební obnovu obytn˘ch a hospodáfisk˘ch objektÛ,
obnovu a v˘stavbu obãanské vybavenosti, technické infrastruktury a péãi o krajinu.

� Programy obnovy a rozvoje mûst a obcí (POMO), jejichÏ prostfiednictvím se kraj podílí na reprodukci nemo-
vitého majetku mûst, obcí a svazkÛ obcí, resp. se kraj podílí na pofiizování nemovitého majetku do vlastnictví
mûst, obcí a svazkÛ obcí, které není moÏné realizovat prostfiednictvím jin˘ch programÛ fondu investic.

Grantov˘ fond Libereckého kraje
Grantov˘ fond Libereckého kraje umoÏÀuje podporovat aktivity jin˘ch subjektÛ. Z dosud vyhlá‰en˘ch programÛ
a oblastí podpory se ochrany ovzdu‰í ãásteãnû dot˘kají:
1 – Podpora hospodáfiského a regionálního rozvoje – zpracování projektov˘ch Ïádostí o dotaci z evropsk˘ch fondÛ

� zpracování projektov˘ch Ïádostí o dotaci z evropsk˘ch fondÛ, vãetnû relevantních pfiíloh
6 – Program podpory ekologické v˘chovy a osvûty

� osvûtová a publikaãní ãinnost
� podpora ãinnosti center ekologické v˘chovy, informaãních stfiedisek a ‰kol v oblasti ekologické v˘chovy

a osvûty
� organizace akcí smûfiujících ke zlep‰ování Ïivotního prostfiedí za úãasti vefiejnosti

7 – Program podpory ochrany pfiírody a krajiny
� zakládání a o‰etfiování krajináfisky v˘znamné zelenû

17 – Program obnovy venkova
� obnova a údrÏba venkovské zástavby a obãanské vybavenosti
� komplexní úprava návsí, námûstí
� obnova a zfiizování vefiejné zelenû – parky, aleje, sady
� oprava a v˘stavba místních komunikací, chodníkÛ, vefiejného osvûtlení, mostkÛ, zálivÛ autobusové dopravy,

parkovi‰È
� projekty pro vzdûlání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
� integrované projekty venkovsk˘ch mikroregionÛ
� projekty k rozvoji infrastruktury

20 – Program rozvoje Libereckého kraje ke zv˘‰ení bezpeãnosti provozu na pozemních komunikacích
� opatfiení na ochranu zraniteln˘ch úãastníkÛ provozu na pozemních komunikacích (drobné stavební úpravy,

dopravní znaãení)
� vypracování projektov˘ch dokumentací, studií k opatfiením na ochranu zraniteln˘ch úãastníkÛ provozu na

pozemních komunikacích
22 – Program podpory vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pro v˘robu tepla a elektrické energie

� modernizace a rekonstrukce stávajících zafiízení pro spalování fosilních paliv na spalování ãi spoluspalování
biomasy

� realizace nov˘ch zafiízení pro v˘robu tepla a elektrické energie z biomasy
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D.6.3 Rámec pro financování opatfiení Programu
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D.7 ¤ízení Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

D.7.1 Realizace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Programov˘ dodatek bude schválen Radou kraje a vyhlá‰en nafiízením kraje.
Za realizaci Programu sniÏování emisí a imisí na území Libereckého kraje vãetnû Programového dodatku je od-

povûdn˘ Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje (Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství), kter˘ spolupracuje s obcemi, ze-
jména s obcemi se stavebním úfiadem.

Realizace Programu bude probíhat jednak pfiímo, jednak nepfiímo:
Pfiímá realizace se t˘ká finanãní podpory konkrétních akcí z prostfiedkÛ kraje buì pfiímo z rozpoãtu nebo pro-

stfiednictvím „grantového schématu“, kter˘ mÛÏe b˘t vytvofien v rámci kraje.
Nepfiímá realizace zahrnuje následující:
� doporuãení kraje k Ïádosti o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury
� doporuãení kraje k Ïádosti o podporu ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
� doporuãení k Ïádosti o podporu z jin˘ch podpÛrn˘ch programÛ
� doporuãení (podpÛrn˘ argument) z hlediska ochrany ovzdu‰í pfii rozhodování (zejména o prioritách v oblas-

ti dopravní infrastruktury)

D.7.2 Indikátory plnûní Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Sledování v˘sledkÛ realizace programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je moÏné na základû následujících základních
emisních a imisních indikátorÛ a v následujících termínech:

� produkce emisí tuh˘ch látek, oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek dle emisních bilancí âHMÚ –
kaÏdoroãnû 

� poãet pfiípadÛ v˘skytu nadlimitních koncentrací zneãi‰Èujících látek, které mají stanoven imisní limit nebo
cílov˘ imisní limit – kaÏdoroãnû 

� rozsah oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, vyhlá‰en˘ch Ministerstvem Ïivotního prostfiedí na území 
hl. m. Prahy – kaÏdoroãnû 
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D.7.3 Aktualizace Programového dodatku

Aktualizace programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í vãetnû Programového dodatku bude provádûna v termínech
vypl˘vajících z platného znûní zákona o ochranû ovzdu‰í v návaznosti na aktualizované vyhlá‰ení oblastí se zhor‰e-
nou kvalitou ovzdu‰í a na v˘sledky roãní emisní inventury. Podle dosavadních zku‰eností je vhodn˘m termínem prv-
ní pololetí roku následujícího po vyhlá‰ení aktuálních oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

D.7.4 Publicita a osvûta

Programov˘ dodatek k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je vydán nafiízením kraje a zve-
fiejnûn jak v ti‰tûné podobû, tak i na webové stránce kraje.

D.7.5 Zaji‰tûní v˘mûny dat

Zaji‰tûní v˘mûny dat se pfiedpokládá zejména ve vztahu k pfiíslu‰nému odboru MÎP (Odbor ochrany ovzdu‰í)
a k âeskému hydrometeorologickému ústavu, kter˘ kaÏdoroãnû aktualizuje informace, navrÏené jako indikátory
Programu. V rámci v˘mûny dat budou vyuÏívány standardizované datové formáty.
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Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne
16. 2. 2010 usnesením ã. 222/10/RK usnesla vydat na zá-
kladû § 25 odst. 5 zákona ãíslo 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ (vodní zákon) a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení kraje:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního
a stfiedního Labe a Plánu oblasti povodí Ohfie a Dolního
Labe (dále jen závazná ãást plánÛ) pro správní obvod
Libereckého kraje stanoví program opatfiení k dosaÏení
cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí.

(2) Programy opatfiení obsahují základní a doplÀko-
vá opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky
Ïivotního prostfiedí podle § 23a vodního zákona.

(3) Programy opatfiení jsou hlavním nástrojem k do-
saÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské
republiky, schváleného usnesením vlády âeské republi-
ky ze dne 23. 5. 2007 ã. 562 a v Plánu oblasti povodí
Horního a stfiedního Labe a Plánu oblasti povodí Ohfie
a Dolního Labe, schválen˘ch usnesením zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 10. 2009 ã. 330/09/ZK.

(4) Závazná ãást plánÛ pro správní obvod Liberec-
kého kraje je pfiílohou ã. 1 tohoto nafiízení.

âl. 2
BliÏ‰í podmínky

Do závazné ãásti plánÛ, která obsahuje program
opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotní-
ho prostfiedí pro správní obvod Libereckého kraje, lze
nahlédnout v budovû Krajského úfiadu Libereckého kra-
je, na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, na odboru
Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, oddûlení vodního
a lesního hospodáfiství. V elektronické podobû je závaz-
ná ãást plánÛ zvefiejnûna na webov˘ch stránkách kraje.

âl. 3
Závûreãné ustanovení

Opatfiení pfiijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v pro-
gramu opatfiení se realizují do 3 let od schválení Plánu
oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a Plánu oblasti
povodí Ohfie a Dolního Labe, tj. do 27. 10. 2012.

âl. 4
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Libereckého kraje.

2
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 2/2010
ze dne 16. 2. 2010,

kter˘m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a Plánu oblasti povodí
Ohfie a Dolního Labe pro správní obvod Libereckého kraje

Bc. Stanislav Eichler v. r.
hejtman 

Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární námûstkynû hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Libereckého kraje ã. 2/2010

ZÁVAZNÁ âÁST
PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A ST¤EDNÍHO LABE

A PLÁNU OBLASTI POVODÍ OH¤E A DOLNÍHO LABE
PRO SPRÁVNÍ OBVOD LIBERECKÉHO KRAJE

1. Úvod

2. Cíle ochrany vod oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe

2.1 Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí (environmentální cíle)
2.2 Cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha
2.3 Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

3. Návrhy správn˘ch environmentálních a vodohospodáfisk˘ch postupÛ

3.1 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
3.2 Správné postupy v oblasti ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha
3.3 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb

4. Program opatfiení

4.1 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
4.1.1 Opatfiení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené pro lid-

skou spotfiebu
4.1.2 Opatfiení vypl˘vající z vodohospodáfiské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti povrchov˘ch

a podzemních vod
4.1.3 Opatfiení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pfiípadn˘ch v˘jimek
4.1.4 Opatfiení k zamezení pfiímého vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pfiípadÛ povoleného

vypou‰tûní
4.1.5 Opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností, majících vliv na

stav vod
4.1.6 Opatfiení k omezování, pfiíp. zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod
4.1.7 Opatfiení k prevenci a sníÏení dopadÛ pfiípadÛ havarijního zneãi‰tûní
4.1.8 DoplÀující opatfiení nezbytná pro splnûní pfiijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí
4.1.9 Opatfiení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“
4.1.10 Opatfiení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ, umoÏÀujících

dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
4.1.11 Opatfiení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní

4.2 Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

Seznam zkratek

Pfiíloha A) vztah oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a území Libereckého kraje
Pfiíloha B) vztah oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe a území Libereckého kraje
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1. ÚVOD

Plány oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a povodí Ohfie a Dolního Labe (dále jen Plány) byly zpracovány
na základû § 25 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (dále jen vodní zákon), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a to ve tfiech etapách – pfiípravné práce, návrh plánu a koneãn˘ návrh plánu. Nedílnou souãástí Plá-
nÛ jsou pfiíslu‰né programy opatfiení (§ 26 vodního zákona).
Úãelem PlánÛ je vymezit a vzájemnû harmonizovat vefiejné zájmy:

a) ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí,
b) ochrany pfied povodnûmi a dal‰ími ‰kodliv˘mi úãinky vod,
c) trvale udrÏitelného uÏívání vodních zdrojÛ a hospodafiení s vodami pro zaji‰tûní poÏadavkÛ na vodohospo-

dáfiské sluÏby, zejména pro úãely zásobování pitnou vodou.

Plány, vãetnû pfiíslu‰n˘ch programÛ opatfiení, jsou podkladem pro v˘kon vefiejné správy, zejména pro územní
plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro povolování staveb (§ 23 odst. 2 vodního zákona).

Oblast povodí Horního a stfiedního Labe zasahuje v Libereckém kraji do správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou
pÛsobností Îelezn˘ Brod, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Semily, Turnov, Jilemnice, Fr˘dlant a do ãástí správních ob-
vodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Liberec a âeská Lípa.

Oblast povodí Ohfie a Dolního Labe zasahuje do správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností âeská Lípa, No-
v˘ Bor a ãásteãnû Liberec.

Souãástí PlánÛ je závazná ãást, která se po vydání nafiízení Radou Libereckého kraje stává závazn˘m podkladem
pro realizaci navrhovan˘ch programÛ opatfiení.

Obsah programÛ opatfiení je vymezen v § 26 vodního zákona a tvofií je zejména návrh opatfiení, ãasov˘ plán rea-
lizace, odhad finanãních nákladÛ a strategie financování.

Opatfiení pfiijatá k dosaÏení cílÛ ochrany vod v programu opatfiení je nutno uskuteãnit do 3 let od schválení Plá-
nÛ, tj. do 27. 10. 2012 (§ 26 odst. 1 vodního zákona).

2. CÍLE OCHRANY VOD OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A ST¤EDNÍHO LABE

A OBLASTI POVODÍ OH¤E A DOLNÍHO LABE

Cíle ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch vefiejn˘ch zájmÛ:

2.1 Cíle ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí (environmentální cíle)

� zamezení zhor‰ení stavu v‰ech útvarÛ povrchov˘ch vod,
� zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ tûchto vod (s v˘jimkou umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch

vodních útvarÛ) a dosaÏení jejich dobrého stavu,
� zlep‰ení stavu v‰ech umûl˘ch a silnû ovlivnûn˘ch vodních útvarÛ a dosaÏení jejich dobrého ekologického po-

tenciálu a dobrého chemického stavu,
� cílené sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami, nutriety a organick˘mi látkami, tj. zastavení nebo postupné

odstranûní emisí tûchto látek a zabránûní jejich vnosu z plo‰n˘ch zdrojÛ.
� v˘znamné sníÏení eutrofizace Severního mofie, postupnou redukcí zneãi‰tûní povrchov˘ch vod Ïivinami

(dusík, fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Pro podzemní vody:
� zamezení nebo omezení vstupÛ zneãi‰Èujících látek do podzemních vod a zamezení zhor‰ení stavu v‰ech vod-

ních útvarÛ tûchto vod,
� zaji‰tûní ochrany, zlep‰ení stavu a obnova v‰ech útvarÛ podzemních vod a zaji‰tûní vyváÏeného stavu mezi

odbûry podzemní vody a jejím doplÀováním a tak dosaÏení dobrého stavu tûchto vod,
� odvrácení jakéhokoliv v˘znamného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpeãn˘ch, zvlá‰È

nebezpeãn˘ch látek a jin˘ch závadn˘ch látek jako dÛsledkÛ dopadÛ lidské ãinnosti, za úãelem sníÏení zneãi‰-
tûní podzemních vod,

� sledování v˘voje stavu a zásob podzemních vod a moÏnosti jejich vyuÏití.



âástka 2/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje Strana 86

Pro chránûná území:
� dosaÏení standardÛ a dal‰ích poÏadavkÛ stanoven˘ch pro povrchové a podzemní vody v chránûn˘ch územích,
� ochrana stanovi‰È a druhÛ vázan˘ch na vodu a vytvofiení podmínek pro zvy‰ování biodiverzity.

2.2 Cíle ochrany pfied povodnûmi a negativními úãinky sucha

� sníÏení poãtu povodnûmi ohroÏen˘ch obyvatel a omezení ohroÏení majetku, kulturních a historick˘ch
hodnot,

� zaji‰tûní pfiípravy a realizace strukturálních i nestrukturálních preventivních opatfiení protipovodÀové
ochrany,

� postupné pfiizpÛsobení se pfiedpokládané zmûnû klimatu a minimalizace rizika zranitelnosti relevantních
sektorÛ hospodáfiství a minimalizace nákladÛ zpÛsoben˘ch negativními vlivy zmûny klimatu,

� zkvalitnûní hlásné a pfiedpovûdní sluÏby,
� zv˘‰ení uÏitné hodnoty a spolehlivosti povodÀov˘ch pfiedpovûdí,
� zvy‰ování povûdomí o nebezpeãí povodní u ohroÏeného obyvatelstva, zlep‰ení praktick˘ch znalostí pfii zvlád-

nutí povodÀového nebezpeãí a zkvalitnûní jejich souãinnosti s povodÀov˘mi orgány a sloÏkami integrované-
ho záchranného systému,

� zlep‰ení souãinnosti úãastníkÛ povodÀové ochrany vãetnû poskytování vãasn˘ch, kvalitních a aktuálních in-
formací a zkvalitnûní komunikaãních systémÛ,

� zv˘‰ení schopnosti pracovníkÛ vodohospodáfisk˘ch dispeãinkÛ správcÛ povodí, povodÀov˘ch orgánÛ, sloÏek
integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospodáfiství fie‰it mimofiádné povodÀové situace,

� zkvalitnûní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prostfiednictvím povodÀov˘ch orgánÛ,
� zlep‰ení dostupnosti informací pro vefiejnost o v‰ech druzích povodÀového nebezpeãí vãetnû specifického

lokálního ohroÏení zvlá‰tními povodnûmi,
� zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdrojÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ pro opravu, rekonstruk-

ci nebo nahrazení majetku prokazatelnû postiÏeného povodní v zájmu urychlené obnovy základních funkcí
v území,

� zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodnû,
� zdokonalení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ souvisejících se zabezpeãením preventivních opatfiení,
� zkvalitnûní operativní a informativní ãásti povodÀov˘ch plánÛ,
� zabezpeãení nácvikÛ povodÀov˘ch situací za úãasti ohroÏen˘ch subjektÛ,
� podpofiení poji‰tûní proti rizikÛm povodÀov˘ch ‰kod jako základního nástroje ochrany majetkov˘ch hodnot,
� zdokonalení podkladÛ o rozsahu povodnûmi ohroÏen˘ch území vãetnû související infrastruktury, o charakte-

ristikách prÛbûhu povodní, povodÀovém riziku a jeho zvládání,
� omezování aktivity v záplavov˘ch územích zhor‰ující odtokové pomûry a zvy‰ující povodÀová rizika,
� zaji‰Èování efektivních návrhÛ preventivních protipovodÀov˘ch opatfiení na základû kvalitních podkladÛ

a optimalizace variant koncepcí fie‰ení povodÀové ochrany s uplatÀováním rizikové anal˘zy, anal˘zy nákladÛ
a uÏitkÛ,

� pfii návrhu preventivních protipovodÀov˘ch opatfiení hledání vhodné kombinace opatfiení v krajinû zvy‰ují-
cích pfiirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technick˘ch opatfiení ovlivÀujících prÛtoky a objemy
povodÀov˘ch vln,

� pouÏívání takov˘ch zpÛsobÛ hospodafiení na zemûdûlské a lesní pÛdû, aby nedocházelo ke zhor‰ování re-
tenãní schopnosti pÛdy a negativnímu ovlivÀování vodního reÏimu v krajinû; k tomu pfiipravení a zavedení od-
povídajících ekonomick˘ch nástrojÛ,

� vyuÏití dostupn˘ch finanãních podpor z relevantních národních programÛ i finanãních zdrojÛ Evropské unie
ke zlep‰ení prevence pfied povodnûmi v ohroÏen˘ch územích,

� zlep‰ování technického stavu vodních dûl a jejich provozu s ohledem na povodÀovou ochranu,
� zkvalitnûní a roz‰ífiení komunikace s vefiejností o v‰ech aspektech povodÀové prevence,
� podporování zapojení odborn˘ch institucí relevantních oborÛ do mezinárodní spolupráce se zámûrem zlep-

‰ovat ochranu pfied povodnûmi jak v rámci evropské spolupráce, tak k efektivnímu pfienosu know-how,
� koordinace plánÛ ochrany pfied povodnûmi v rámci mezinárodních povodí.
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2.3 Cíle v oblasti plnûní poÏadavkÛ na vodohospodáfiské sluÏby

� zabezpeãení zásobování obyvatel a dal‰ích odbûratelÛ nezávadnou a kvalitní pitnou vodou,
� zabezpeãení efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadÛ na Ïivotní prostfiedí,
� to v‰e jako kvalitní sluÏbu za sociálnû únosné ceny.

3. NÁVRHY SPRÁVN¯CH ENVIRONMENTÁLNÍCH 

A VODOHOSPODÁ¤SK¯CH POSTUPÒ 

Správné postupy v oblasti ochrany vod jsou ãlenûny podle v˘‰e vymezen˘ch vefiejn˘ch zájmÛ:

3.1 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

� zpracování plánÛ havarijního zneãi‰tûní vod, a to i v pfiípadech v˘skytu povodní a zejména sucha,
� ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod dle poÏadavkÛ vypl˘vajících z Pfiístupov˘ch dohod s Evropsk˘m spoleãen-

stvím,
� sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a star˘ch skládek s v˘znamn˘m vlivem na stav vod,
� pouÏití a zafiazení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií pfii ãi‰tûní zejména prÛmyslov˘ch vod,
� zv˘‰ení kapacity a úãinnosti nevyhovujících existujících ãistíren odpadních vod (âOV),
� zahájení v˘stavby kanalizaãních sítí a nov˘ch âOV pro dosaÏení evropsk˘ch standardÛ,
� zv˘‰ení podílu obyvatel napojen˘ch na kanalizaci,
� zaji‰tûní mechanicko-biologického ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech obcích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel,
� podporování v˘stavby infrastruktury pro biologické postupy ãi‰tûní odpadních vod v mal˘ch sídlech pod

2 000 ekvivalentních obyvatel,
� zaji‰tûní urychlení rekonstrukce technologicky zastaral˘ch a kapacitnû nevyhovujících ãistírensk˘ch zafiízení,
� zlep‰ování prÛchodnosti vodních tokÛ pro ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy,
� podporování nenaru‰ení morfologie a ekologick˘ch parametrÛ tokÛ pfii stavební ãinnosti a údrÏbû vodních

tokÛ,
� zavedení a provoz souhrnného monitoringu stavu vod,
� územní hájení lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod jako územní rezervy podle stavebního zákona,
� odstraÀování sedimentÛ z vodních nádrÏí a jezov˘ch zdrÏí, s respektováním hledisek ochrany pfiírody.

3.2 Správné postupy v oblasti ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha

� podporování akumulaãní vodohospodáfiské funkce krajiny jako prevence proti velkoplo‰n˘m povodním
prostfiednictvím zvy‰ování retenãní kapacity území a sniÏování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci
adaptaãních opatfiení proti nepfiíznivému v˘voji zmûny klimatu,

� preventivní opatfiení pro ochranu pfied povodnûmi provádût na podkladû studií odtokov˘ch pomûrÛ, ekolo-
gick˘ch charakteristik vodních tokÛ a na základû rizikové a finanãní anal˘zy posuzující náklady a uÏitky
tûchto opatfiení,

� záplavová území, kde se dosud nenachází Ïádná zástavba, ponechat pro moÏnost rozlivu velk˘ch vod a nepo-
volovat zde Ïádné nové objekty zvy‰ující urbanizaci tûchto prostorÛ,

� pokud je náklad na protipovodÀové opatfiení srovnateln˘ ãi vy‰‰í neÏ hodnota ochránûného majetku, prosa-
zovat moÏnost vykoupení ve‰ker˘ch nemovitostí v záplavov˘ch územích pro umoÏnûní ne‰kodného rozlivu
velk˘ch vod,

� pomocí komplexních pozemkov˘ch úprav zvy‰ovat retenãní schopnosti krajiny prostfiednictvím zmûny kultur
a hospodafiení v povodí, vytváfiením retenãních prostor, zasakovacích pásÛ, remízkÛ apod.,

� respektování eventuality klimatick˘ch zmûn a s tím spojen˘ch zmûn ãetnosti v˘skytu i intenzity extrémních
hydrologick˘ch jevÛ, tj. jak povodní, tak i období sucha, a zohlednûní tohoto pfii rozdûlení prostorÛ vodních
nádrÏí a pfii návrzích funkãních objektÛ vodních dûl.
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3.3 Správné postupy v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb

� zaji‰tûní v˘roby pitné zdravotnû nezávadné vody z podzemních i povrchov˘ch zdrojÛ,
� posilování zabezpeãenosti, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchov˘ch a podzemních vodních

zdrojÛ,
� poÏadování udrÏitelného a vyváÏeného uÏívání zdrojÛ pitn˘ch, léãebn˘ch a minerálních vod, u povrchov˘ch

vod respektování prÛtokÛ pod místy odbûrÛ ãi odvádûní vod, které je‰tû umoÏÀují obecné nakládání s voda-
mi a ekologické funkce vodního toku (institut minimálních zÛstatkov˘ch prÛtokÛ), u podzemních vod re-
spektování vyváÏeného stavu mezi odbûry vody a jejich doplÀováním (institut minimální hladiny podzemních
vod),

� zabezpeãení kvalitních zdrojÛ pitné vody pro zásobení obyvatel, dosaÏení zv˘‰ení poãtu obyvatel pfiipojen˘ch
na centrální vodárenské systémy, nahrazení nevyhovujících individuálních zdrojÛ pitné vody,

� zabezpeãení nouzového zásobování vodou za mimofiádn˘ch nebo krizov˘ch situací v souladu s Plány rozvoje
vodovodÛ a kanalizací a Krizov˘mi plány dotãen˘ch krajÛ,

� zaji‰tûní bezpeãnosti a spolehlivosti provozu vodních dûl, která podmiÀují poskytování vodohospodáfisk˘ch
sluÏeb, zejména pak pfiehrad, jezÛ a jin˘ch vodních dûl umoÏÀujících vzdouvání a akumulaci vody; pfii návr-
zích vodních dûl dohlíÏení na respektování zásad platné legislativy (v souãasné dobû napfi. vyhlá‰ka
ã. 590/2002 Sb., o technick˘ch poÏadavcích pro vodní díla ve znûní vyhlá‰ky ã. 367/2005 Sb., âSN 75 2410),

� zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené koupací vody,
� zaji‰tûní poÏadavkÛ na vymezené rybné vody.

4. PROGRAM OPAT¤ENÍ

Program opatfiení je hlavním nástrojem k dosaÏení cílÛ uveden˘ch v Plánu hlavních povodí âeské republiky
(PHP), v Plánu oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a v Plánu oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe (dále jen
Plány).

Závazná ãást obsahuje jen ta opatfiení z PlánÛ, která jsou jiÏ postupn˘mi kroky pfiipravována tak, aby je bylo
moÏno realizovat do roku 2012 (viz § 26 odst. 1 vodního zákona). âasov˘ plán jejich realizace je tedy vymezen roky
2010–2012.

Strategie jejich financování vychází ze závazné ãásti PHP. NavrÏená opatfiení budou realizována s vyuÏitím pod-
por zejména Operaãního programu Ïivotní prostfiedí (OPÎP), Programu rozvoje venkova (PRV), Programu v˘stav-
by a obnovy infrastruktury vodovodÛ a kanalizací a Programu 129120 Podpora prevence pfied povodnûmi II.

V˘ãet v souãasné dobû vyuÏiteln˘ch podpÛrn˘ch programÛ je pro jednotlivé skupiny opatfiení uveden v následu-
jících tabulkách:
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Opatfiení jsou navrÏena v oblastech:
� ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí,
� ochrany pfied povodnûmi a negativním úãinkem sucha.

Opatfiení se dûlí na opatfiení konkrétní a obecná.

Konkrétní opatfiení fie‰í konkrétní problematickou lokalitu konkrétním zpÛsobem. Opatfiení jsou identifikována
sv˘m názvem a umístûním vãetnû konkretizace útvaru povrchové nebo podzemní vody. ZpÛsob fie‰ení je vymezen
parametry opatfiení a vychází z jiÏ zpracovan˘ch materiálÛ.

Obecná opatfiení fie‰í vytipovanou ãást vymezené lokality, kde je identifikován problém. Vzhledem k nedostatku
informací o problému není moÏné opatfiení popsat do takového detailu a jsou vztaÏena na cel˘ útvar povrchové nebo
podzemní vody.

Jsou-li opatfiení ve vztahu k rámcov˘m opatfiením z PHP, je u nich uvedeno, ke kterému úkolu z PHP se vztahují.
Zkrácen˘ popis úkolÛ je v následující tabulce:
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4.1 Opatfiení k dosaÏení cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí

Prostfiednictvím stanovení a zavedení navrÏen˘ch programÛ opatfiení se usiluje o dosaÏení dobrého stavu vod.
Programy opatfiení stanoví ãasov˘ plán uskuteãnûní a strategii financování jednotliv˘ch opatfiení. NavrÏen˘ program
opatfiení obsahuje opatfiení, která reagují jednak na schválené v˘znamné problémy nakládání s vodami a jednak na
v˘sledky hodnocení stavu vodních útvarÛ.

4.1.1 Opatfiení uplatnûná pro vody uÏívané nebo které se budou vyuÏívat pro odbûr vody urãené 
pro lidskou spotfiebu

Úãelem tûchto opatfiení je zejména zlep‰ení jakosti vodních zdrojÛ a jejich ochrana proti jakémukoliv zneãi‰tûní.
Zneãi‰tûní vodních zdrojÛ je zpÛsobováno zejména zhor‰en˘mi odtokov˘mi pomûry, zpÛsoben˘mi odnosy pÛdy
a erozivní ãinností vody, zhor‰ením retenãních schopností krajiny a dále bodov˘mi a difúzními zdroji zneãi‰tûní.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe jsou na území Libereckého kraje navrÏena 2 obecná opatfiení.

Popis úkolu PHP (zkrácenû)Vazba
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Strategie financování opatfiení:
Opatfiení bude ãásteãnû provádûno v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních

úfiadÛ) a ãásteãnû bude hrazeno ze zdrojÛ majitelÛ pozemkÛ v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ s vyuÏitím rele-
vantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství (zatravÀování, zalesÀování, omezení hospodafiení
apod.). Revitalizaãní opatfiení bude realizováno s podporou Operaãního programu Ïivotní prostfiedí.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou

dobu platnosti plánu.

V oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje nejsou navrÏena Ïádná opatfiení.

4.1.2 Opatfiení vypl˘vající z vodohospodáfiské bilance v˘hledového stavu mnoÏství a jakosti
povrchov˘ch a podzemních vod

Jedná se o opatfiení vypl˘vající z vodohospodáfiské bilance, která jsou smûrována zejména na regulaci odbûrÛ
a vypou‰tûní z hlediska mnoÏství povrchov˘ch a podzemních vod.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a v oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje
nejsou navrÏena Ïádná opatfiení.

4.1.3 Opatfiení pro regulaci odbûrÛ a vzdouvání vod vãetnû odÛvodnûní pfiípadn˘ch v˘jimek

Úãelem tûchto opatfiení je eliminovat neÏádoucí vlivy zaji‰Èování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb na mnoÏství povr-
chové a podzemní vody. Odbûry povrchov˘ch a podzemních vod mohou v nûkter˘ch pfiípadech zpÛsobit nedosaÏení
environmentálních cílÛ. Jedná se zejména o napjatou vodní bilanci povrchov˘ch a podzemních vod, zpÛsobenou napfi.
nepfiízniv˘m pomûrem mezi odbûry a základním odtokem. Jedná se o správní opatfiení, kter˘mi dochází k regulaci
odbûrÛ povrchov˘ch a podzemních vod a jejich akumulaci.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe je na území Libereckého kraje navrÏeno 5 obecn˘ch opatfiení. V ob-
lasti povodí Ohfie a Dolního Labe jsou na území Libereckého kraje navrÏena 3 obecná opatfiení.
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Strategie financování opatfiení:
Opatfiení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních úfiadÛ, zpra-

cování potfiebn˘ch studií) bez nároku na dal‰í dodateãné finanãní zdroje.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.

4.1.4 Opatfiení k zamezení pfiímého vypou‰tûní do podzemních vod s uvedením pfiípadÛ 
povoleného vypou‰tûní

Opatfiení jsou smûfiována k ochranû podzemních vod. Pfiímé vypou‰tûní do podzemních vod je vypou‰tûní zne-
ãi‰Èujících látek do podzemních vod, aniÏ by pro‰ly filtrací pÛdou nebo pÛdním podloÏím.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe jsou na území Libereckého kraje navrÏena 2 obecná opatfiení platná
pro v‰echny vodní útvary.

V oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje nejsou identifikovány Ïádné pfiípady povo-
leného vypou‰tûní pfiímo do vod podzemních a nejsou tedy navrhována Ïádná opatfiení.

Strategie financování opatfiení:
Opatfiení budou provádûna v rámci v˘konu státní správy (rozhodování a dal‰í ãinnost vodoprávních úfiadÛ, zpra-

cování potfiebn˘ch studií) bez nároku na dal‰í dodateãné finanãní zdroje.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu.
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4.1.5 Opatfiení k omezování vypou‰tûní zneãi‰tûní z bodov˘ch zdrojÛ a jin˘ch ãinností, majících vliv 
na stav vod

Bodové zdroje zneãi‰tûní pfiedstavují zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod látkami z komunálních odpad-
ních vod, prÛmyslov˘ch odpadních vod a látkami vyskytujícími se ve star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (SEZ). U komu-
nálních a prÛmyslov˘ch odpadních vod se jedná o nedostateãnou vodohospodáfiskou infrastrukturu ve mûstech a ob-
cích a prÛmyslov˘ch podnicích. V této kapitole jsou uvedena ve‰kerá opatfiení, která jsou zamûfiena na eliminaci
komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. Opatfiení k eliminaci zneãi‰tûní z prÛmyslov˘ch zdrojÛ a star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí jsou fie‰eny samostatnû – viz kapitola 4.1.6.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe je na území Libereckého kraje navrÏeno 16 konkrétních opatfiení,
uveden˘ch v tabulce.

V oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje je navrÏeno 11 konkrétních opatfiení, uvede-
n˘ch v tabulce.
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Souãástí programu opatfiení jsou dal‰í obecná opatfiení uvedená v tabulce:

Strategie financování opatfiení:
Opatfiení zamûfiená na eliminaci komunálních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní budou realizována z vlastních zdrojÛ

jejich investorÛ s v˘znamnou finanãní podporou Operaãního programu Ïivotní prostfiedí, Programu rozvoje venko-
va, podprogramu 229 313 Ministerstva zemûdûlství – V˘stavba ãistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících ob-
jektÛ, státního rozpoãtu a pro vybrané akce i rozpoãtu krajského úfiadu (viz napfi. kofinancování akcí podpofien˘ch
z programu 229 113 nebo vlastní podpÛrné programy kraje).To vychází z toho, Ïe dostavba a intenzifikace kanalizaã-
ní infrastruktury je prioritou s ohledem na plnûní podmínek pfiechodného období udûleného âR pro plnûní poÏa-
davkÛ smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod. Konkrétní v˘‰e podpory jednotliv˘ch opatfiení bude
stanovována v návaznosti na pravidla pfiíslu‰ného poskytovatele podpory.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
S ohledem na to, Ïe témûfi v‰echna tato opatfiení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních

titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyfiízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících po-
stupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. Pfiedpokládá se, Ïe v‰echna opatfiení budou dokonãena
nejpozdûji do roku 2012, resp. 2013 v pfiípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z fi-
nanãních podpÛrn˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pfiijatelnosti v programech podporovan˘ch
z fondÛ Evropské unie).

4.1.6 Opatfiení k omezování, pfiípadnû zastavení vnosu zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek do vod

Cílem ochrany vod jako sloÏky Ïivotního prostfiedí je sníÏení zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami a zastavení nebo
postupné odstraÀování emisí, vypou‰tûní a únikÛ zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek. Zvlá‰È nebezpeãné látky pfiedstavují vy-
brané látky na základû jejich toxicity, perzistence a bioakumulace vÛãi vodnímu prostfiedí.

Ve správním obvodu Libereckého kraje je navrÏeno 13 sanací star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a dále obecná opatfie-
ní LA100125 a OH100109, která jsou aplikována v tûch vodních útvarech, kde byly (na základû v˘sledkÛ hodnocení
stavu) pfiekroãeny limity pro tûÏké kovy, specifické zneãi‰Èující látky a syntetické látky vyskytující se v prÛmyslu.
Obecná opatfiení LA100243 a OH100125 obsahují v˘ãet star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, jejichÏ vliv na vodní prostfiedí
by mûl b˘t provûfien monitoringem.
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Obecná opatfiení:

Do seznamu v˘znamn˘ch bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní byly doporuãeny krajsk˘mi úfiady, OI âIÎP, MÎP a dal‰í-
mi dotãen˘mi subjekty (obce, mûstské úfiady, vodárenské a dal‰í organizace, napfi. JARO) k zafiazení zátûÏe nové,
neidentifikované ve v˘bûru v˘znamn˘ch zátûÏí k datu 9. 5. 2006 ze SEKM, spadající do zájmové oblasti povodí.
Vût‰inou jde o lokality, kde pro hodnocení nebyl dostatek relevantních informací o koncentracích problematick˘ch
látek v podzemní vodû, kde dosud nebylo rozhodnuto o mífie rizikovosti zátûÏí nebo kde sledované látky – kontami-
nanty, které jsou pfiedmûtem nápravn˘ch opatfiení (napfi. sanace NEL, ClU), nejsou v seznamu vybran˘ch problema-
tick˘ch látek.



âástka 2/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje Strana 98

Vzhledem ke zvlá‰tnostem kaÏdé jednotlivé lokality (tzn. zejména pfiírodní pomûry – geologické, hydrogeologic-
ké, hydrologické a klimatické pomûry) a dále k úrovni rozpracovanosti konkrétní projektové dokumentace (podle
úrovnû v˘sledkÛ proveden˘ch prací, pfiíp. jejich realizaãních etap) mohou b˘t navrhovaná opatfiení (monitoring,
prÛzkum, anal˘za rizika, sanace, rekultivace) pro tyto zátûÏe pouze obecného charakteru.

Strategie financování opatfiení:
V pfieváÏné mífie se jedná o fie‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, pro které je uzavfiena tzv. ekologická smlouva 

a financování pfiíslu‰n˘ch opatfiení je zaji‰tûno z prostfiedkÛ Ministerstva financí. Náklady na pfiípravu a realizaci
zb˘vajících opatfiení (zejména obecná opatfiení) budou hrazeny s vyuÏitím podpory Operaãního programu Ïivotní
prostfiedí, prioritní osy 4 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ vlastníkÛ pozemkÛ. Opatfiení pro sníÏení zneãi‰tûní
z prÛmyslov˘ch odpadních vod budou realizována z vlastních zdrojÛ prÛmyslov˘ch subjektÛ s vyuÏitím podpory
z Operaãního programu Ïivotní prostfiedí, prioritní osy 5.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti plánu, u konkrétních opat-

fiení s uzavfienou ekologickou smlouvou se bude realizace odvíjet podle rozhodnutí státu o postupu fie‰ení star˘ch
ekologick˘ch ‰kod.

4.1.7 Opatfiení k prevenci a sníÏení dopadÛ pfiípadÛ havarijního zneãi‰tûní

Jedná se o opatfiení potfiebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících látek z technick˘ch zafiízení a k pre-
venci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, jako napfi. v dÛsledku povodní, a to vãetnû
detekãních nebo varovn˘ch systémÛ k tûmto úãelÛm, a pro havárie, které nemohly b˘t rozumnû pfiedvídány, vãetnû
v‰ech pfiimûfien˘ch opatfiení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Pro tyto pfiípady je navrÏeno obecné opatfiení.

Obecná opatfiení LA100106 a OH100110 definují opatfiení potfiebná k prevenci v˘znamn˘ch únikÛ zneãi‰Èujících lá-
tek z technick˘ch zafiízení a k prevenci nebo zmírnûní následkÛ událostí zpÛsobujících havarijní zneãi‰tûní, vãetnû v‰ech
pfiimûfien˘ch opatfiení ke sníÏení ohroÏení vodních ekosystémÛ. Opatfiení jsou aplikována na celé oblasti povodí.

Strategie financování opatfiení:
Opatfiení budou ãásteãnû realizována pfii v˘konu státní správy a pfii provozu poplachov˘ch a varovn˘ch systémÛ

jejich provozovateli, z pfieváÏné ãásti budou hrazena z vlastních zdrojÛ majitelÛ potenciálních zdrojÛ havarijního zne-
ãi‰tûní pfii plnûní jejich zákonn˘ch povinností a provádûní potfiebné prevence.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení je dlouhodobého charakteru a bude provádûno po celou dobu platnosti plánu.

4.1.8 DoplÀující opatfiení nezbytná pro splnûní pfiijat˘ch cílÛ ochrany vod jako sloÏky Ïivotního
prostfiedí

Okruh doplÀkov˘ch opatfiení je dán pfiílohou VI RS 2000/60/ES a je následující: legislativní nástroje; administra-
tivní nástroje; ekonomické nebo fiskální nástroje; sjednané environmentální dohody; regulování emisí; kodexy správ-
n˘ch postupÛ; znovuzfiízení a obnova mokfiadÛ; regulace odbûrÛ vody; opatfiení na ovlivÀování poÏadavkÛ (nárokÛ),
mimo jiné podpora adaptované zemûdûlské v˘roby, jako je pûstování plodin s malou vláhovou potfiebou v oblastech
trpících suchem; opatfiení zamûfiená na úãinnost a opakované vyuÏití, mimo jiné podpora úsporn˘ch technologií
v prÛmyslu a postupÛ zavlaÏování ‰etfiících vodu; stavební projekty; odsolovací stanice; revitalizaãní projekty; umûlé
doplÀování zvodní; vzdûlávací projekty; v˘zkumné, v˘vojové a demonstraãní projekty; dal‰í relevantní opatfiení.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a v povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje jsou na-
vrÏena tato doplÀková opatfiení:
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Souãástí programu opatfiení jsou dal‰í doplÀující opatfiení, nespecifikovaná na vodní útvary:
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Strategie financování opatfiení:
Opatfiení budou hrazena ze státního rozpoãtu prostfiednictvím ústfiedních vodoprávních úfiadÛ, pfiípadnû dal‰ích

státních institucí.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
PrÛzkumn˘ monitoring bude realizován podle potfieb PlánÛ v celém období jejich platnosti, doplÀující opatfiení

jako podklad pro aktualizaci PHP budou dokonãena do konce roku 2011.

4.1.9 Opatfiení k aplikaci principu „zneãi‰Èovatel platí“

Jedná se o opatfiení, která budou zaji‰Èovat finanãní úãast zneãi‰Èovatele za vyuÏívání vodních zdrojÛ a na reali-
zaci opatfiení pro eliminaci jím produkovaného zneãi‰tûní (pokud je‰tû není zaji‰tûna). Pfiitom se bude vycházet ze
souãasn˘ch ekonomick˘ch nástrojÛ uplatÀovan˘ch v âR, jak vypl˘vají z národních právních pfiedpisÛ.

S ohledem na souãasn˘ stav v pfiípravû oceÀování pfiírodních zdrojÛ se nepfiedpokládá, Ïe bude v této fázi pláno-
vání uplatÀována v oblasti vodohospodáfisk˘ch sluÏeb úhrada jin˘ch environmentálních nákladÛ, neÏ jsou poplatky
za odebrané mnoÏství podzemní vody, vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a platby za odbûry povrchové
vody.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje je navr-
Ïeno obecné opatfiení LA100107 a OH100111 Opatfiení k aplikaci principu „Zneãi‰Èovatel platí“, nespecifikované na
vodní útvary.

Strategie financování opatfiení:
Opatfiení bude hrazeno ze státního rozpoãtu prostfiednictvím ústfiedních vodoprávních úfiadÛ.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Do roku 2012 bude provedena revize souãasného systému placení poplatkÛ se vztahem k vodû a vodohospodáfi-

sk˘m sluÏbám, bude pfiezkoumána problematika environmentálních nákladÛ. Do konce prvního období platnosti
plánu bude zpracován návrh na úpravu systému poplatkÛ a fie‰ení problematiky environmentálních nákladÛ.

4.1.10 Opatfiení k zaji‰tûní odpovídajících hydromorfologick˘ch podmínek vodních útvarÛ,
umoÏÀujících dosaÏení poÏadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu

V minulosti provedené technické zásahy do pfiirozené trasy koryt vodních tokÛ mûly za následek ztrátu jejich pfii-
rozené ãlenitosti. Technické zásahy zpravidla spoãívaly ve zmûnû trasy vodních tokÛ tak, aby co nejménû pfiekáÏela
pfii zemûdûlském vyuÏívání. Celkovû úpravy pfiinesly zrychlení bûÏn˘ch i povodÀov˘ch prÛtokÛ, omezení migrace
vodních ÏivoãichÛ nevhodn˘m prÛtokov˘m reÏimem a migraãními pfiekáÏkami, sníÏení samoãisticí schopnosti vodní-
ho toku apod.
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Opatfiení mají napravovat v˘‰e uvedené problémy. Obecnû lze mluvit o tûchto opatfieních: rybí pfiechod, rybí ob-
sádka, odstranûní zakrytí vodního toku, obnova pfiirozené ãlenitosti vodního toku v rámci koryta, aktivace, obnova
a zfiizování postranních ramen, tÛní a mokfiadÛ, hospodafiení na rybnících.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje se jedná
o 28 konkrétních opatfiení uveden˘ch v tabulce:
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Dále celkem 8 obecn˘ch opatfiení v konkrétních vodních útvarech (kde byl identifikován problém nebo kde exi-
stuje urãit˘ zámûr bez podrobnûj‰ích informací nebo s nezaji‰tûn˘m investorstvím):
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Obecné opatfiení nespecifikované na vodní útvary:

Strategie financování opatfiení:
Konkrétní opatfiení k zaji‰tûní potfiebn˘ch hydromorfologick˘ch podmínek budou hrazena z Operaãního pro-

gramu Ïivotní prostfiedí – prioritní osy 6 s dofinancováním z vlastních zdrojÛ. Z tohoto programu budou hrazena
i opatfiení obecná.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Konkrétní opatfiení budou realizována do konce roku 2012, obecná opatfiení budou realizována v celém období

platnosti plánu.

4.1.11 Opatfiení regulující zneãi‰tûní z plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní

Za v˘znamné plo‰né zdroje zneãi‰tûní lze povaÏovat hlavnû zneãi‰tûní dusiãnany ze zemûdûlství a z atmosféric-
ké depozice, ãásteãnû zneãi‰tûní fosforem z eroze a zneãi‰tûní pesticidy ze zemûdûlství. K problematice plo‰n˘ch
zdrojÛ zneãi‰tûní jsou v âR vyhlá‰eny od roku 2003 zranitelné oblasti podle nafiízení vlády ã. 103/2003 Sb., jenÏ sou-
ãasnû stanoví opatfiení, která jsou ve zraniteln˘ch oblastech povinná a která minimalizují úniky dusíku ze zemûdûl-
ského hospodafiení a sniÏují erozi.

Plo‰né zneãi‰tûní není ãlenûno zvlá‰È na povrchové a podzemní vody, neboÈ se stále jedná o stejné vstupy polu-
tantÛ. Vzhledem k dal‰ímu fie‰ení je plo‰né zneãi‰tûní vztaÏeno na povodí (respektive mezipovodí) útvarÛ povrcho-
v˘ch vod jako základní hodnotící jednotky.

V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a v povodí Ohfie a Dolního Labe na území Libereckého kraje se jed-
ná o opatfiení:
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Strategie financování opatfiení:
Opatfiení budou ãásteãnû fie‰ena pfii v˘konu státní správy, ãásteãnû budou hrazena ze zdrojÛ majitelÛ nebo ná-

jemcÛ pozemkÛ s vyuÏitím relevantních dotací a podpÛrn˘ch programÛ rezortu zemûdûlství, zejména Programu roz-
voje venkova (napfi. akãní program pro sníÏení zneãi‰tûní vodních zdrojÛ dusiãnany) a Operaãního programu Ïivotní
prostfiedí. Opatfiení ke sníÏení plynn˘ch emisí dusíku a síry budou fie‰ena v rámci Integrovaného národního progra-
mu sniÏování emisí âeské republiky. Studie potfiebné pro fie‰ení omezení síranÛ a chloridÛ v podzemní vodû budou
hrazeny ze státního rozpoãtu.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
Opatfiení jsou dlouhodobého charakteru a budou provádûna po celou dobu platnosti Plánu.
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4.2 Opatfiení na ochranu území pfied extrémními vodními stavy

V programu opatfiení jsou navrÏena opatfiení technického charakteru, mezi nûÏ patfií realizace protipovodÀov˘ch
opatfiení s retencí – poldry a retenãní nádrÏe, protipovodÀová opatfiení podél vodních tokÛ, zvy‰ování bezpeãnosti
vodních dûl a stabilizace koryt drobn˘ch vodních tokÛ. V oblasti povodí Horního a stfiedního Labe a v povodí Ohfie
a Dolního Labe na území Libereckého kraje jsou navrÏena tato opatfiení:

Strategie financování opatfiení:
Opatfiení zamûfiená na ochranu pfied povodnûmi a zlep‰ení vodního reÏimu krajiny budou realizována s v˘-

znamnou finanãní podporou programÛ 129 120 Podpora prevence pfied povodnûmi II a 129 170 Zv˘‰ení bezpeãnos-
ti vodních dûl Ministerstva zemûdûlství a Operaãního programu Ïivotní prostfiedí (OPÎP) Ministerstva Ïivotního
prostfiedí.

U v‰ech projektÛ je podmínkou finanãní spoluúãast investora ve v˘‰i 5–10 %.

âasov˘ plán realizace opatfiení:
S ohledem na to, Ïe témûfi v‰echna tato opatfiení budou realizována s podporou uveden˘ch programÛ a dotaãních

titulÛ, budou zahajována postupnû v návaznosti na vyfiízení Ïádostí o podporu a dokonãení dal‰ích navazujících po-
stupÛ podle podmínek jednotliv˘ch poskytovatelÛ podpory. V‰echna opatfiení by mûla b˘t dokonãena nejpozdûji do
roku 2012, resp. 2013 v pfiípadech prodlouÏení projednávání a administrace Ïádostí o podporu z finanãních podpÛr-
n˘ch zdrojÛ (zejména s ohledem na plnûní podmínek pfiijatelnosti v programech podporovan˘ch z fondÛ Evropské
unie).
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Seznam zkratek:

BP Bezpeãnostní pfieliv
ClU Chlorované alifatické uhlovodíky (napfi. PCE tetrachlorethen)
âIÎP âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
âOV âistírna odpadních vod
âSN âeské technické normy
EO Ekvivalentní obyvatel
ID Identifikátor
ID-OP Identifikátor opatfiení
LA Oblast povodí Horního a stfiedního Labe
LP Levostrann˘ pfiítok
MÎP Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
NEL Ropné látky (nepolární extrahovatelné uhlovodíky)
OH Oblast povodí Ohfie a Dolního Labe
OI âIÎP Oblastní inspektorát âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
OPÎP Operaãní program Îivotní prostfiedí
PHP Plán hlavních povodí âeské republiky
PRV Program rozvoje venkova
RS Rámcová smûrnice 2000/60/ES
SEKM Systém evidence kontaminovan˘ch míst
SEZ Stará ekologická zátûÏ
UPOD Útvar podzemních vod
VD Vodní dílo
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Pfiíloha A) – vztah oblasti Horního a stfiedního Labe a území Libereckého kraje
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Pfiíloha B) – vztah oblasti povodí Ohfie a Dolního Labe a území Libereckého kraje
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S D ù L E N Í
Krajského úfiadu Libereckého kraje 

o smluvnû chránûném území

Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje jako orgán ochrany pfiírody uzavfiel podle § 39 odst. 1 zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích právních pfiedpisÛ, dne 26. 3. 2009 s Lesy âeské republiky, s. p. (LâR)
smlouvu o chránûném území. Smluvnû chránûn˘m územím je evropsky v˘znamná lokalita CZ0513240 – Janovické
rybníky, pozemky p. ã. 208/2, 211 a 215 v k. ú. Janovice v Podje‰tûdí. Pfiedmûtem ochrany této evropsky v˘znamné
lokality je váÏka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE

Vydává Libereck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2010 ãiní 1 000 Kã bez DPH; 1 100 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potfieb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


