
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

V  Praze dne 13. září 2010 
Č.j. :  77833/ENV/10 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

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, 

k návrhu koncepce 

„Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ 

verze květen 2010 

 

 

Předkladatel koncepce: Zlínský kraj 
tř. Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

Zpracovatel koncepce: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
Na Jízdárně 7/1245 
702 00 Ostrava 

Zpracovatel posouzení:  RNDr. Alexander Skácel, CSc. 
Průkopnická 24 
700 30 Ostrava - Zábřeh 

 (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 28927/ENV/06) 
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Stručný popis koncepce: 

 „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ (dále též jen „koncepce“) 
je strategickým dokumentem Zlínského kraje, jehož cílem je dosažení do roku 2020 
co nejefektivnější regenerace brownfields a jejich následného využití. Koncepce stanovuje 
prostředky, strategické priority a opatření, které vedou k dosažení stanoveného cíle. Účelem 
koncepce je zastavit pokračující devastaci postižených území a chátrání objektů, které 
se v brownfields nalézají a vytvořit podmínky pro investory, které by zajistily preferenci 
využití brownfields před hledáním nových zón pro umístění jejich aktivit. 

„Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ je v souladu s relevantními 
koncepčními dokumenty a materiály na národní, mezinárodní i krajské úrovni. Opatření 
navržená v koncepci respektují cíle a priority těchto dokumentů. 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ zpracované 
v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí“) bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo 
dne 1. 10. 2009. Po kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno v Informačním 
systému SEA a rozesláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným 
celkům k vyjádření. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 10. 2009 zveřejněním na úřední 
desce Zlínského kraje a ukončeno dne 24. 11. 2009 vydáním závěru zjišťovacího řízení. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
též jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 24. 6. 2010 
a po kontrole náležitostí byl dne 29. 6. 2010 zveřejněn v souladu s ustanovením § 16 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně 
vyhodnocení se konalo dne 11. 8. 2010 v sídle Zlínského kraje. Zápis z veřejného projednání 
obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 16. 8. 2010. 

Stručný popis posuzování: 

Posuzování vlivů koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ 
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a požadavků 
na jeho rozsah a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení.  

K posouzení byla využita metoda referenčního hodnotícího rámce, tj. stanovení sady 
referenčních cílů ochrany životního prostředí zpracované na základě vybraných koncepčních 
dokumentů. 

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučily 
významný vliv koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, nebylo 
zpracováno hodnocení jejich důsledků na území evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti ve smyslu § 45h a § 45i cit. zákona. 

Na základě stávajících výstupů procesu posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány takové negativní vlivy 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. 
Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při realizaci koncepce, budou v rámci 
výběru projektů pomocí stanovených kritérií podchyceny a účinně eliminovány, 
minimalizovány nebo kompenzovány. 



 

3 

Závěry posuzování: 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání 
vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce 

„Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ 

verze květen 2010 

 

za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

1. Při realizaci koncepce „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“, tj. při přípravě 
a realizaci jednotlivých projektů respektovat návrhy a doporučení uvedené v kapitole 
VI.3. a VI.4. vyhodnocení. 

2. Při výběru projektů pro realizaci koncepce zohlednit problematiku ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví, a to zapracováním environmentálních kritérií podle 
kapitoly XI. vyhodnocení do celkového systému hodnocení a výběru projektů.  

3. Zajistit sledování implementace koncepce z hlediska dopadů na životní prostředí 
a veřejné zdraví, zejména pravidelným vyhodnocováním výsledků monitoringu vlivů 
opatření realizovaných v rámci koncepce na životní prostředí, pravidelným 
zveřejňováním výsledků monitoringu, zajištěním dostatečné informovanosti všech 
skupin zainteresovaných v implementaci koncepce o environmentální problematice 
a o možných vazbách připravovaných projektů na životní prostředí.  

4. Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů 
na životní prostředí, budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit 
realizaci navrhovaného záměru a ani ho uskutečnit. Toto se týká také projektů, které 
nejsou v koncepci uvedeny, ale v budoucnu budou v rámci koncepce podporovány. 

5. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 

Doporučení (část B): 

6. Doplnit katalogové listy stávajících i nově doplněných lokalit brownfields o kritérium 
informující o přítomnosti nemovitých kulturních památek a území kulturního významu 
v rámci lokality brownfield. 
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7. Přijatelné limity a směry možných změn krajinného rázu pro jednotlivé projekty 
regenerace brownfields konzultovat s pracovníky odborných orgánů ochrany životního 
prostředí, především ochrany přírody, obecních úřadů s rozšířenou působností, CHKO 
Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. 

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu 
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

 (otisk razítka se státním znakem č. 11) 


