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dle rozdělovníku
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Naše značka:
97856/ENV/lO

Vyřizuje:
Ing. Krausová/1.2142

PRAHA
10. u. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - předání stanoviska podle § lOg
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že koncepce "Program rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012" byla podrobena posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných
celků, veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydal příslušný úřad stanovisko, které
Vám v příloze zasíláme.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí o zajištění zveřejnění stanoviska na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení
stanoviska. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu:
renata.krausova@mzp.cz.
Do stanoviska lze také nahlédnout v informačním systému SEA na internetových
stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP108K.
Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj, dotčené obce
s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis,
včetně přílohy, v elektronické podobě.
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ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
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Předkladatel
Krajský úřad Zlínského kraj
Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
DOTČENÉ

ÚZEMNÍ

SAMOSPRÁVNÉ

rozvoje kraje

CELKY

Zlínský kraj, hejtman, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Dotčené obce s rozšířenou působností
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo
Město Holešov, Masarykova

628,769

nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

17 Holešov

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Město Luhačovice,

nám. 28. října 543, 76326 Luhačovice

Město Otrokovice,

nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Město Rožnov pod Radhoštěm,

Masarykovo

Město Uherské Hradiště, Masarykovo
Město Uherský Brod, Masarykovo

náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn

náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Město Valašské Klobouky, Masarykovo

náměstí 189,766

17 Valašské Klobouky

Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Město Vizovice, Masarykovo

nám. 1007, 763 12 Vizovice

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Dotčené správní úřady
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
761 90 Zlín

tř. Tomáše Bati 21,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo
01 Zlín

nábřeží 600, 760

ČIŽP 01 Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
ČIŽP 01 Brno, Lieberzeitova

14, 61400 Brno

ČIŽP 01 Ostrava,Va\chařská

15, 702 00 Ostrava

Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži,
761 01 Kroměříž
Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova

Sněmovní nám. 1,

18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava 1

- zde odbor Evropské unie a politiky životního prostředí
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor péče o národní parky
odbor ochrany hominového a půdního prostředí
odbor odpadů
odbor ochrany vod
odbor environmentálních rizik
odbor územních vazeb
odbor ochrany ovzduší
MŽP OVSS VIII - Olomouc, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MŽP OVSS IX - Čs. Legií č. 5, 702 00 Ostrava

odesláno IS pod č.j. 97866/ENV/IO

Na vědomí
RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 26711,19000 Praha 9 - Vysočany
Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 - Staré Město
Zelený kruh, Lublaňská 18, 128 00 Praha 2
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V Praze dne 10. listopadu 2010
Č.j.: 97856/ENV/l0

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
"Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012"
verze červenec 2010

Předkladatel koncepce:

Zlínský kraj
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Zpracovatelé koncepce:

Petr Zahradník
Jan Jedlička

Zpracovatelé 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)

RNDr. Vladimír Suk
Ing. Ivo Machar, Ph.D.
(autorizace č. 630/347/05 podle § 45i zákona
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

č.

114/1992 Sb., o ochraně

Stručný popis koncepce:
"Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012" (dále též jen
"koncepce") je strategický střednědobý dokument Zlínského kraje konkretizující cíle a úkoly,
které vyplývají ze Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020. Hlavním cílem koncepce
je ve vymezeném časovém období nabídnout výhled rozvoje regionu Zlínského kraje
respektující jak současné a budoucí předpokládané parametry ovlivňující tento vývoj, tak
i základní dlouhodobé strategické záměry formulované v rámci Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2009 - 2020.
Koncepce 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 "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 2012" 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 3. 5. 2010. 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 12. 5. 2010
zveřejněním na úřední desce Zlínského kraje a ukončeno dne 14. 6. 2010 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 6. 8. 2010
a po kontrole náležitostí byl dne 16. 8. 2010 zveřejněn v souladu s ustanovením § 16 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně
vyhodnocení se konalo dne 14. 10.2010 v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje.
Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 15. 10. 2010.
Stručný popis posuzování:
Posuzování vlivů koncepce "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010
- 2012" 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 § 4Si odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o ochraně přírody a krajiny"), nevyloučily významný vliv koncepce na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo zpracováno hodnocení jejich důsledků na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve smyslu § 4Sh a § 4Si 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.
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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

"Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012"
verze červenec 2010

za dodržení níže uvedených podmínek (část A):
1.

Při realizaci koncepce "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 2012", tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů respektovat návrhy a doporučení
uvedené v kapitole VI.3., VI.4. a v příloze č. 2 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.

5.

U navazujících realizačních dokumentů koncepce, především ročních akčních plánů,
zohlednit
environmentální
požadavky
související
s realizací
rozvojových
směrů
řešených v rámci koncepce a plně respektovat platné celostátní koncepční materiály
voblasti
životního
prostředí,
zejména Státní politiku
životního
prostředí
ČR,
Integrovaný národní program snižování emisí v ČR, Plán odpadového hospodářství ČR,
Strategii biologické rozmanitosti ČR a další.

6.

Při realizaci koncepce bude přijímání projektů v rámci jednotlivých rozvojových směrů
a priorit respektovat aktuální vývoj národní i evropské legislativy a aktuální vývoj
ekonomické situace pro stanovení reálně dosažitelných dílčích cílů.

7.

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.
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Realizace koncepce "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 2012" nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti za dodržení níže uvedených podmínek (část B):
8.

Veškeré aktivity a opatření navrhované v koncepci budou realizovány s respektováním
integrity a územní ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto
území.

9.

Záměry, které budou navrhovány na základě koncepce, musí být před schválením jejich
realizace vyhodnoceny, resp. posouzeny ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona
o ochraně přírody a krajiny.

Doporučení (část C):
lO.

Přijatelné limity možných změn krajinného rázu pro jednotlivé fáze řešení projektů
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
upozornuje
na povinnost
schvalujícího
orgánu
postupovat podle § lOg 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 § lOh 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)
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