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

V Praze dne 30. 11. 2010
Č.j.: 103849/ENV/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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
Identifikační údaje:
Název:

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Charakter koncepce:
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji (dále též jen „koncepce“) je strategický
rozvojový dokument, který představuje klíčový a určující materiál při řešení rozvoje venkova
ve Zlínském kraji. Koncepce je určena obcím a spolupracujícím subjektům, působícím
v oblasti venkova a zemědělství, resp. v oblasti rozvoje Zlínského kraje. V návrhové části
jsou navrženy vize, priority, opatření a aktivity v oblasti rozvoje venkova ve Zlínském kraji,
je uveden finanční plán a dostupné dotační zdroje. Implementaci koncepce podpoří kromě
návrhu implementační struktury také příslušné monitorování průběhu realizace koncepce.
Umístění:

Zlínský kraj

Předkladatel:

Krajský úřad Zlínského kraje

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 10. 2010 zveřejněním informace o oznámení
koncepce na úřední desce kraje. Informace o oznámení a oznámení koncepce byla rovněž
zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí s rozšířenou působností a v Informačním
systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP112K.
Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům
a elektronicky dotčeným obcím.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ode dne zveřejnění koncepce obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, vyjádření
celkem od 16 subjektů: z nich bylo 11 vyjádření zcela bez připomínek, vyjádření 5 subjektů
se soustředila na oznámení koncepce a obsahovala rovněž věcné požadavky na obsah

koncepce a vyjádření 2 subjektů kromě připomínek k obsahu oznámení koncepce obsahovalo
požadavek na zpracování vyhodnocení. Připomínky, které se týkají obsahu a rozsahu
vyhodnocení, byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie
všech došlých vyjádření byly rovněž předány předkladateli koncepce k využití.
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce, vyjádření k němu podaných a podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 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“) provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle § 10d zákona
s následujícím závěrem:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. c) zákona a která obsahuje v návrhu koncepce konkrétní opatření
a aktivity, u nichž nelze vyloučit vliv na některé složky životního prostředí a vlivy na veřejné
zdraví, bude zpracováno vyhodnocení vlivů koncepce „Aktualizace Strategie rozvoje
venkova ve Zlínském kraji“ dle ustanovení § 10e zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty
plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
1) Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi
např. Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou životního
prostředí ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Strategií udržitelného
rozvoje ČR.
2) Vyhodnotit jednotlivá navržená opatření a aktivity v rámci priorit koncepce z hlediska
jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
3) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany
přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
4) Vyhodnotit zda a jak koncepce řeší územní podmínky pro rozvoj rekreace šetrné
k životnímu prostředí.
5) Vyhodnotit zda a jak bere koncepce v úvahu možnost modernizace zdrojů na tuhá
paliva, případně podporu alternativních zdrojů vytápění. Přechod na centrální
zásobování teplem může být, zvláště ve venkovských oblastech, komplikován jeho
finanční a technickou náročností.
6) Zohlednit Plán oblasti povodí Moravy a v něm obsažená opatření. Zohlednit opatření
uvedená v materiálu Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových
opatření v povodí Bečvy (MŽP, 2007).
7) Zhodnotit vliv případného variantního řešení a následné realizace centralizovaného
nebo decentralizovaného způsobu likvidace odpadních splaškových vod na životní
prostředí.
8) Posoudit, zda koncepce zohledňuje ochranu zvláště chráněných území, významných
krajinných prvků, přírodních parků, krajinného rázu, územního systému ekologické
stability krajiny, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zranitelných biotopů.
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9) Posoudit, zda je koncepce v souladu s Plány péče o zvláště chráněná území, která leží,
nebo zasahují na dotčené území.
10) Porovnat a vyhodnotit navržené varianty řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody
a krajiny.
11) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení koncepce vypořádat.
Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, budou
hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle
§ 45h a § 45i tohoto zákona. Při tomto hodnocení je nutné zohlednit zejména relevantní
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
Upozorňujeme na ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, kdy nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné,
alespoň zmírnit.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 29 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
(otisk úředního razítka)
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Obdrží:
Předkladatel koncepce, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
Přílohy: obdrží předkladatel
1) kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Brno
2) kopie vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Kroměříži
3) kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod
4) kopie vyjádření Městského úřadu Holešov, odboru životního prostředí
5) kopie vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí
6) kopie vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství
7) kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
8) kopie vyjádření Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje a správy majetku
9) kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Ostrava
10) kopie vyjádření Městského úřadu Valašské Meziříčí
11) kopie vyjádření Města Zlína
12) kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu v Ostravě
13) kopie vyjádření Magistrátu města Zlína
14) kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší
15) kopie vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty
16) kopie vyjádření Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí
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