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Vyjádření k oznámení koncepce „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030“ 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 15. 6. 
2020 žádost Statutárního města Ústí nad Labem o vyjádření k oznámení koncepce „Strategie 
rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030“ (dále jen SRM Ústí nad Labem) zpracované dle 
přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon“).  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, po prostudování 
zaslaného oznámení koncepce SRM Ústí nad Labem sděluje následující: 

SRM Ústí nad Labem přestavuje středně až dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje 
vizi budoucího stavu a definuje základní směry pro podporu rozvoje města (neobsahuje 
konkrétní projekty), jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života pro jeho občany a 
návštěvníky. Dokument navazuje na předchozí Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015 
– 2020 a strategie vypracované na vyšších úrovních a na dílčí koncepce vytvářené na místní 
úrovni. SRM Ústí nad Labem je závazný strategický dokument pro rozhodovací a jiné činnosti 
města v oblastech jako je hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy, 
doprava, lidské zdroje, školství a sociální záležitosti, životní prostředí, kultura, sport a cestovní 
ruch a vychází z analýzy stávajícího stavu na území Statutárního města Ústí nad Labem a ze 
struktury předchozí Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020. SRM Ústí nad 
Labem je stanovena na dobu 9 let (tj. od roku 2021 do roku 2030) a byla zpracována za účelem 
vytvoření podmínek pro realizaci aktivit a rozvoj města. 

SRM Ústí nad Labem identifikuje 4 hlavní rozvojové priority – Image města jako metropole 
regionu, Kvalita života a soudržnost obyvatel, Prosperita města, Udržitelná mobilita. Dále pro 
jednotlivá strategická opatření stanovuje jednotlivé typové aktivity, které pouze vymezují směr 
rozvoje v daných oblastech a nejsou rozpracovány do vyšší míry podrobnosti (např. umístění, 
velikost, provozní podmínky, požadavky na přírodní zdroje atd.), ze které by bylo možné 
usuzovat na jednotlivé záměry. Případná realizace typových aktivit bude iniciována 
prostřednictvím akčních plánů v návaznosti na rozhodnutí města. U celé řady typových aktivit 
uvedených ve SRM Ústí nad Labem je město Ústí nad Labem pouze v roli nezávislého 
účastníka a nikoliv subjektu, který může o jejich realizaci rozhodnout (jedná se především o 
aktivity v oblasti dopravy, řeky Labe nebo soukromých subjektů ve městě). 
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Z výše uvedeného vyplývá, že koncepce nestanoví rámec pro povolování záměrů uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předkládaná koncepce SRM Ústí 
nad Labem je koncepcí, která nenaplňuje dikci ustanovení § 10a zákona, a proto nepodléhá 
posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Pokud by však došlo v koncepci k upřesnění (např. upřesnění popisu navrhovaných opatření, 
lokalizaci jednotlivých opatření a aktivit, nastavení kritérií pro typy, umístění, technologii nebo 
kapacitu zařízení), je nutné se opětovně obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje s žádostí o 
vyjádření z pohledu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 
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