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Věc: Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 10012001 Sb., ve zneru
pozdějších předpisů - zahájení zjišt'o\'acího řízení ke koncepci ,.Strategie vvužítí
brownfields ve Zlínském kra jí"

Jako přislušný úřad vám v ouladu s ~ 10c odst. 2 zákona i: 100/200 I Sb ..
O posuzování \ livu na životní pro (ředí a () zručně některých ouviscjicích zákonu. ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o po uzováni vlivu na životni prostředí") zasíláme kopii
oznámení koncepce ..Strategíe využítí bro" nfields ve Zlín kém kraji" (dále jen ..oznámení
koncepce"). zpracované podle příloh č. 7 zákona o po. u/. vání vlivu na životni prostředí
a sdělujeme vám. že toto oznámení koncepce budc podrobeno zjišťovacímu řízení podle
~ 10d zákona o posuzováni vlivu na životní pro .třcdi.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme H smyslu ~ 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí ncprodleně o zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o tom. kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. na úředních de .kách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým zpuscbem (v místním ti ku. rozhla ·C. zpráva ČTK
apod.) současně s upozorněním. že každý muže Mini tcrstv u životniho prostředí. odboru
posuzování vlivů na životní pro tředí. zaslat s é písemné vyjádření k oznámení koncepce do
20 dnu ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba
zveřejnění je! nejméně 15 dnu. ale dop ručujcmc prodloužit lhutu pro /\ eřejnění o dalších 15
dnů. Záro eň žádáme v ouladu . ustanov cnim ~ 16 odst. -l zákona II posuzováni livu na
životni prostředí o zaslání písemného vyrozuměni o dni vyvěšení informace. Toto vyrozurnční
je možné zaslat také elektronicky na emailo\ouadr\.!slI:renata.gm·c1km·aanvp.CI.

Dále žádáme dotčené územní samo .práv nč cdk) li dotčené správ ni úřady ve srny lu
~ 10c odst. :; zákona o posuzováni \ li\ u na životn! prostředí o zaslán: \ yjádřcni k oznámení
koncepce Míni ter rvu životniho pr tředí. odboru posuzováni vlivu na ,ij\·otni prostředí.
nejpozdčji do 20 dnu ode dne zveřejnění oznámení podle ~ 16 odst. -L Současnč žádáme.
ah: \ yjádřeni ob .ahov alo i doporučeni:

I. I\a kierc aspektv zpracováv ané a posuzox ané kOI1 .cpcc . ..,Illi.k: i.i\tl(niho prostředí.
v liv x na živom: prostřcd: a v cřejnc zdrav: b\ <c 111010 vyhodnoceni lL'jmL;na
zaměřit.

') ~da přichazcji \ úvahu variantv (altcrnativv ) dosažen: cilu koncepce. lišic: se
svými v livx na 7i\Olní prostředí. které b: l11l':h b\t přcdmctcm v yhodnoceni
a posouzen i.
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Do oznámeni lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://eia.cenia.czlsea/koncepcc/prchlcd.php. kód koncepce MZP098K.

Po;n. Tento dopis \. pisemné podobě obdrž! dotčen-; kroj. dotčené obce s rozšiienou
pusobnosti CIdotčené správni úřady. Ostatni c!01<.'ellé obce obdrži tento dopis r elektronické
podobě.

Oznámeni koncepce r elektronickě podobě obdrži dOf('el/.\' kraj. dotčené obce
s roišiienou pusobnosti a dotčeně správni úiady.
s oznámenim koncepce seznámit prostiednictvůn
s rozšiienou pusobnosti.

Ostatni dotčené obce se mohou
internetu nebo r prostorách obce

Pro dotčeně odbory MŽP je oznámeni koncepce k dispozici na MŽP. odboru
posuiovánť vlivu na ŽP. kancelář č. 741. Yršovická 65. 10010 Praha 10.

Příloha:

oznámení koncepce (CD)

stanovisko OVSS VlIl Olomouc dle § 45i zákona Č. 114/1992 Sb .. o ochraně přírody
a krajiny. ve znění pozdějších předpisu

,
/

/ ,
Ing. Jaroslava HO OVA

ředitelka odboru
posuzování vli LI na životní prostředí

/
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Rozdělovník k č.j.: 76307/E V/09

Dotčené územní samosprávné celky (pNloha: o~námení koncepce):
Zlínský kraj. hejtman. tř. Tomáše Bati 2 L 761 90 Zlín

Dotčené obce s rozšířenou působností (PNloha: oznámení koncepce):
Město Bystřice pod Hostýnem. Masarykovo nám. 137.76861 Bystřice pod Hostýncrn
Město Holešov. Masarykova 628, 769 17 Holešov
Město Kroměříž. Velké náměstí I 15.76701 Kroměříž
Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Město Rožnov pod Radhoštěm. Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn
Město herské Hradiště. Masarykovo náměstí 19. 686 O I Uherské Hradiště I
Město Uherský Brod. Masarykovo nárně tí 100. 688 O I Uherský Brod
Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky
Město Valašské Meziříčí. Soudní 1221, 757 O I Valašské Meziříčí
Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Město Vsetín. Svárov 1080.75501 Vsetín
Město Zlín. náměstí Míru 12. 761 40 Zlín

Dotčené správní úřady (pNloha: oznámení koncepce):
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se ídlem ve Zlíně. Havlíčkovo nábřeží 600, 760
01 Zlín
ČIŽP 01 Olomouc. Tovární 41. 772 00 Olomouc
ČlŽP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
ČIŽP 01 Ostrava.Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Správa CHKO Be kydy, Nádražní 36. 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn
Správa CHKO Bílé Karpaty. Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Národní památkový ústav. územní odborné pracoviště v Kroměříži. Sněmovní nám. 1,
761 OI Kroměříž
Obvodní báňský úřad Ostrava. Veleslavínova 18. P.O. BOX 103. 72803 Ostrava 1
MŽP OVSS Vlll - Olomouc, tř.Kosrnonautů 10.77200 Olomouc
MŽP OV S IX - Čs. Legií Č. 5, 702 00 Ostrava

- zde-
odbor politiky životního prostředí
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor péče o národní parky
odbor ochrany horninového a půdního pro tředí
odbor odpadli
odbor ochrany vod
odbor environmentálních rizik
odbor ochrany ovzduší
odbor udržitelné energetiky a dopravy
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a včdomí:

Zástupce předkladatek oznámení:
Zlinský kraj. Mgr. Milan Filip. vedoucí odboru strategického rozvoje kraje. ti'. lornášc Bali 21.
761 90 Zlín

Zástupcc zpraco\'atele oznámen I:

R .Dr. Radim Misiaček. Agentura pro regionální rOL\ oj. a.s .. \;a Jizdárnč 7 1245. 70200
Ostrava

Česká inspekce životniho prostředí. \'a Břehu 2ó7 I. 19000 Praha 9 Vysočany
Český baňský úřad. KoLÍ nH '4. P,O, ROX 140. 1 10 O1 Praha 1 Staré!\ lčsto

Zelený kruh. l.ublaňská 18. 12 00 Praha 2 tPiiloha. oznámeni koncepc«)
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor výkonu státní správy VIII

Krapkova 3, 77900 Olomouc

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení absorpční kapacity
tř. Tomáše Bati 21
PO Box 220
76190 Zlín

Naše značka
6203/570/09
78653/ENV /09

vyrizuje
Ing. Kristina Růčková

~
585700957

Olomouc
13. 10.2009

Přípisem č.j. KUZL 6613812009 ze dne 6. 10. 2009 bylo adresátem požádáno o
stanovisko orgánu ochrany přírody ke zpracovanému návrhu koncepce "Strategie využití
brownJields ve ZIínském kraji".

Pro koncepce a záměry na pozemcích, jež 'e nacházejí v územní působnosti zdejšího
odboru, vydává Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIlI, jako
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písmo I) zákona Č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, stanovisko podle ustanovení § 45i téhož
zákona. zda mohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblast,

Z hlediska územní a věcné kompetence zdejšího odboru Ministerstvo životního
prostředí vydává podle ustanovení § 45i zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, následující stanovisko:

[avrhovaná koncepce ,,strategie využití brownfields ve ZIínském kraji"

nemůže mít významný vliv

na evropsky významné lokality a ani ptačí oblasti.
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o d ů vod n ě n í:

Koncepce se zabývá možno tmi využívání opuštěných lokalit. jejich revitalizací a
nabídkou těchto lokalit ekonomickým subjektům. s cílem snížení tlaku investoru na zábor
greenfields, tedy jak zemědělské půdy, tak i další h pozemku. a tím snížen! negativních dopadu
na krajinu a jiné funkce území. Podpora využití brownfield . k níž předrnětná Strategie může
významně přispěl. je jedním z pozitivních prvku udržitelného rozvoje kraje. přičemž logicky
navazuje na stávající rozvojové dokumenty Zlínvkého kraje. Pokud jde o zájmy ochrany přírody.
z hlediska svých kompetencí mini .ter tvo živounho prostředí dospělo k názoru, Ze významný
vliv na evropsky významné lokality a ptačí obla. ti lze vyloučit.

Toto stanovisko nenahrazuje jiné úkony příslušných orgánu ochrany přírody. zejména
ne stanoví ka vydaná správami chráněných krajinných oblastí či kraj-kého úřadu nebo
vojenského újezdního úřadu v jejich kompetenci podle téhož ustanoveni zákona,

Bc. Ing. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

I,.

. .
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