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

V Praze dne 18. srpna 2011
Č. j.: 65162/ENV/11

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 rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015“
verze duben 2010

Předkladatel koncepce:

Zlínský kraj
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Zpracovatel koncepce:

GaREP, spol. s.r.o.
Náměstí 28. října 3
602 00 Brno

Zpracovatel posouzení:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů č. 106601/ENV/10)

ve spolupráci s:
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle
§45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů č. 57148/ENV/09)

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce „Aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji
2010-2015“ (dále jen „SRVZK“) zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále téţ jen „zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí“) bylo
Ministerstvu ţivotního prostředí předloţeno dne 5. 10. 2010. Po kontrole náleţitostí 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 20. 10. 2010 zveřejněním na úřední desce Olomouckého kraje a ukončeno dne
30. 11. 2010 vydáním závěru zjišťovacího řízení.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví (dále
téţ jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí byl Ministerstvu ţivotního prostředí předloţen dne 6. 4. 2011. Předloţené
vyhodnocení neobsahovalo náleţitosti dle cit. přílohy a bylo v souladu s ustanovením
§ 10f odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí vráceno předkladateli koncepce
k doplnění. Po kontrole náleţitostí byl dne 9. 6. 2011 návrh koncepce včetně upraveného
vyhodnocení zveřejněn podle § 16 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Veřejné
projednání koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne 13. 7. 2011 v kongresovém sále
Olomouckého kraje. Zápis z veřejného projednání obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí
dne 18. 7. 2011.
Stručný popis koncepce:
Koncepční dokument SRVZK představuje tematickou strategickou koncepci
zaměřenou na rozvoj venkovského prostoru Zlínského kraje, která zahrnuje 208 z celkem 308
obcí Zlínského kraje a představuje 72,7 % jeho rozlohy. Vymezením rozsahu strategického
dokumentu byl přijat cíl pro budoucí stav k roku 2015: „Ţivý, rozmanitý a rozvíjející
se venkov Zlínského kraje – prostor pro kvalitní ţivot lidí, pro úspěšné podnikání
a konkurenceschopné zemědělství, atraktivní pro návštěvníky“. Cílem této koncepce je
zlepšení moţnosti realizace rozvojových projektů ve všech oblastech ţivota venkovského
obyvatelstva, zlepšení obrazu Zlínského kraje, zlepšení podmínek ţivotního prostředí
a podmínek pro ochranu zdraví lidí a zvýšení zájmu o venkovský prostor Zlínského kraje
ze strany občanů regionu, občanů ČR i zahraničních návštěvníků.
Koncepční materiál SRVZK zahrnuje široké tematické spektrum rozvojových aktivit
a dotýká se širokého spektra lokálních podmínek, ve kterých mohou být tyto záměry
realizovány. Pro rozvojové aktivity zaměřené na venkovský prostor Zlínského kraje SRVZK
stanovuje pět hlavních strategických priorit:
A - Kvalita ţivota
B - Podnikání
C - Ţivotní prostředí
D - Doprava
E - Řízení rozvoje
První čtyři priority jsou zaměřeny tematicky a předpokládají vzájemnou koordinaci
pomocí realizace páté priority.
Strategická priorita A obsahuje dvě opatření
A. 1. Posílení vybavenosti obcí
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A. 2. Rozvoj ţivota v obcích
Strategická priorita B obsahuje tři opatření
B. 1. Rozvoj intenzivních a extenzivních forem zemědělství
B. 2. Posílení podnikatelských aktivit zvyšování zaměstnanosti obyvatel
B. 3. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Strategická priorita C obsahuje dvě opatření
C. 1. Péče o ţivotní prostředí a jeho ochrana
C. 2. Zlepšení technické infrastruktury
Strategická priorita D obsahuje jedno opatření
D. 1. Zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti
Strategická priorita E obsahuje dvě opatření
E. 1. Uplatňování rozvojových nástrojů
E. 2. Posílení administrativních kapacit obcí
Na základě analýzy současné situace a s vyuţitím výsledků speciálního průzkumu
ve venkovském prostoru Zlínského kraje byly vytvořeny přehledy aktivit, které spadají
do jednotlivých tematických částí vymezených koncepcí. Implementace SRVZK zahrnuje
mj. i monitoring a hodnocení plnění cílů SRVZK v době její platnosti a návod pro stanovení
úkolů pro nadcházející období.
Stručný popis posuzování:
Posouzení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem
a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování bylo prováděno
po zpracování finálního znění koncepce, která byla podrobena veřejnému projednání.
K posouzení byla vyuţita metoda referenčních cílů, tj. porovnávání moţného vlivu
specifických cílů SRVZK na stanovené referenční cíle ochrany ţivotního prostředí.
Vyhodnocení vychází z analýzy SWOT a míry zohlednění cílů ochrany ţivotního prostředí při
činnostech, které lze předpokládat při realizaci SRVZK v oblasti vstupů do krajiny, v oblasti
ochrany sloţek ţivotního prostředí, v oblasti vlivů na ekonomické prostředí kraje i v oblasti
očekávaných sociálních důsledků realizace strategického materiálu, především rozvojem
jednotlivých oblastí tematicky vymezených v koncepci s vyuţitím dostupného potenciálu
ekonomických, lidských a environmentálních zdrojů za pomoci zdroj regionálních, národních
i celoevropských.
Jednotlivé koncepční směry a opatření byly posouzeny pomocí metody referenčních
cílů politiky ţivotního prostředí vydané MŢP ČR. Tabelární forma matice předpokládaných
vlivů nezjistila významné očekávané negativní nebo limitující působení některého navrţeného
opatření z pohledu ochrany ţivotního prostředí.
SRVZK byla hodnocena dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť vliv realizace SRVZK na soustavu Natura 2000
nebyl vyjádřením příslušných kompetentních orgánů na území celého Zlínského kraje
vyloučen.
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Závěry posuzování:
Ministerstvo ţivotního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů
na ţivotní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání
vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015“
verze duben 2010

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

Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, jeţ budou
naplňovat cíle koncepce, respektovat a dodrţovat opatření pro předcházení, sníţení
či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví,
viz kapitola 7 a 12 vyhodnocení.

2.

Při výběru projektů pro realizaci koncepce zohlednit problematiku ochrany ţivotního
prostředí a veřejného zdraví, a to zapracováním environmentálních kritérií podle
kapitoly 11 vyhodnocení do celkového systému hodnocení a výběru projektů.

3.

Při přípravě projektů, u nichţ je konstatován potenciální negativní vliv na ţivotní
prostředí, hledat taková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na ţivotní
prostředí.

4.

Projekty v rámci realizace jednotlivých opatření a aktivit přednostně umisťovat mimo
zvláště chráněná území. Z těchto území vyloučit realizaci tzv. tvrdé formy cestovního
ruchu a realizovat pouze šetrné formy cestovního ruchu.

5.

Při přípravě jednotlivých projektů je nezbytné respektovat zvláště chráněná území,
jejich ochranné podmínky a plány péče o ně. Při posuzování konkrétních projektů
respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů.
Do přípravy, následného výběru a schvalování konkrétních projektů zapojit příslušné
orgány ochrany přírody a krajiny, obecní úřady s rozšířenou působností a Správy
CHKO Beskydy a Bílé Karpaty.

6.

Při výběru a realizaci jednotlivých projektů, které mohou mít vliv na území CHKO
Zlínského kraje, postupovat dle platných právních předpisů vztahujících se k úpravě
hospodářského a rekreačního vyuţívání území CHKO.

7.

V rámci celkového monitoringu SRVZK sledovat dopady implementace koncepce
na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.

8.

Pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, tj. průběţné dopady implementace
SRVZK na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a současně zajistit dostatečnou
informovanost ţadatelů o environmentální problematice a o moţných vazbách
předkládaných projektů na ţivotní prostředí.

9.

Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí, budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů
záměru na ţivotní prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit
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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.
10.

Předkladatel koncepce do návrhové části SRVZK doplní v kapitole věnované souladu
SRVZK s nadřazenými dokumenty relevantní národní koncepční dokumenty.

11.

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

Realizace koncepce „Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015“ nebude
mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení
níže uvedených podmínek (část B):
12.

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. Zvláštní důraz bude kladen na 7 aktivit navrţených v rámci priority C - Ţivotní
prostředí a priority D - Doprava (kapitola H koncepce), u nichţ bylo stanoveno
autorizovanou osobou potencionální riziko negativního vlivu (viz Tab. 1 v „Naturovém
hodnocení“), a to z důvodu, ţe nebylo moţné vyhodnotit konkrétní míru a rozsah vlivu
na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí oblasti v rámci koncepce.

13.

Záměry, které budou navrhovány na základě koncepce, především plynoucí z aktivit
uvedených v Tab. 1 v „Naturovém hodnocení“, musí být před schválením jejich
realizace pečlivě vyhodnoceny, resp. posouzeny v rámci procesu jejich přípravy
z hlediska vlivů na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu NATURA 2000
ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ministerstvo ţivotního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
Ministerstvo ţivotního prostředí předpokládá, ţe řídící sloţky realizace této koncepce
zajistí u kaţdého navrţeného opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.
Ministerstvo ţivotního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a další
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence

v z. Mgr. Daniel BRIX, v. r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
(otisk razítka se státním znakem č. 11)
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