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Zahájení zjišťovacího řízení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“  
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako 
místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“), obdržel dne 18. června 2019 oznámení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 
2030“, předkladatel koncepce Krajský úřad Zlínského kraje, IČ 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 
761 90 Zlín.  

Krajský úřad tímto informuje, že na podkladě obdrženého oznámení koncepce ve výše uvedené věci 
je zahájeno zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na ŽP. Krajský úřad žádá dotčené 
územní samosprávné celky o neprodlené zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, 
kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a na 
internetu, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na ŽP. Zároveň žádá ve smyslu § 16 odst. 2 
tohoto zákona o vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. 

Dále upozorňuje dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady, ve smyslu § 10c odst. 
3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, na možnost zaslání vyjádření k tomuto oznámení, a to 
nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce 
Krajského úřadu Zlínského kraje (od 28. června 2019), v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona 
o posuzování vlivů na ŽP. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení, na 
které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit, případně zda 
přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní 
prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. 

Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle ustanovení § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze 
vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby 
v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále 
nelze vyloučit významné negativní vlivy, měly by být ve vyjádření uvedeny požadavky na proces 
z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na 
obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní 
lokalitě), návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, 
tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by 
měla realizace lokalitě prospět). 

Do oznámení koncepce lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu 
v kanceláři č. 1133. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny na webových stránkách 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce kód koncepce ZLK015K. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
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Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (od 28. června 
2019) může každý ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP k dané koncepci zasílat 
svá písemná vyjádření, a to na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.  

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10c odst. 3 
zákona o posuzování vlivů na ŽP. 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 
 

RNDr. Alan  Urc 

vedoucí odboru  

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

Přílohy (datovou schránkou) 

Oznámení koncepce včetně stanovisek orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.: 

 Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny 
 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné 

krajinné oblasti Bílé Karpaty 
 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné 

krajinné oblasti Beskydy 
 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
 Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín 
 Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 Město Luhačovice, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice 
 Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
 Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 765 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
 Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
 Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 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 
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Dotčené správní úřady: 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde 
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, zde  
 AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
 AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy 
 Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12,761 40 Zlín 
 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61 

Bystřice pod Hostýnem 
 Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
 Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice 
 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 128, 765 61 

Rožnov pod Radhoštěm 
 Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 686 01 

Uherské Hradiště 1 
 Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, odbor životního prostředí a zemědělství, 

688 01 Uherský Brod 
 Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 189, 766 17 

Valašské Klobouky 
 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 01 Valašské 

Meziříčí 
 Městský úřad Vizovice, odbor správní a životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 

Vizovice 
 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 

Zlín 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 13, 767 01 

Kroměříž 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144, 

686 01 Uherské Hradiště 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín 
 ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 
 ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava 
 Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
 Obvodní Báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 728 03 Ostrava 1 
 Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 761 01 

Kroměříž 
 

Sousední kraje: 

 Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc 
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
 
Na vědomí: 

 Tiskový odbor Zlínského kraje 
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje 
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