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Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“
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:

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

Předkladatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

Umístění:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Ostrava

Charakter koncepce:

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je „Strategický plán
rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023“, a to ve stupni
rozpracovanosti, odpovídajícímu termínu zpracování oznámení (říjen 2016).
Aktuálně je zpracována analytická část a rozpracována vize a struktura priorit
a cílů s příklady konkrétních projektů. Přehled stávající pracovní vize, priorit a cílů je
popsán v dalších kapitolách oznámení. Úvodní a analytická část mapuje existující
strategické a koncepční materiály na území města, zajišťuje vstupy od cílových
skupin
(dotazník,
focus
groups,
strukturované
osobní
rozhovory
s klíčovými aktéry), zjišťuje vnější vývojové trendy, provádí srovnání se s jinými
městy. Dále jsou zde formulovány hlavní zjištění analýzy z pohledu vnitřního
a vnějšího prostředí, identifikovány problémy a výzvy a je sestaven strom problémů
a příležitostí. Návrhová část dokumentu představuje vlastní strategii rozvoje města
Ostravy. Vychází z informací a závěrů zjištěných v rámci analytické části a bude
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obsahovat vizi, priority a strategické cíle, typy opatření a příklady typových projektů
a postupy monitorování a hodnocení strategie.
Návrhové období:

2017 – 2023

Zpracovatel oznámení:

RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČ 27811221

Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel v zákonném termínu
vyjádření celkem 11-ti subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly použity jako podklad pro
vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce
k vypořádání.
Závěr
Krajský úřad Moravskoslezského 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 na základě přenesení posuzování koncepce ministerstvem životního prostředí na orgán kraje dle § 23
odst. 4 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 (dále „zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí“), na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených
v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že bude provedeno vyhodnocení
vlivů koncepce
„Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“
na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e 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 (dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“ je předmětem posuzování
vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a současně orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, s cílem upřesnění
rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Vyhodnocení je nutno zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných zejména § 2, §10b
a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke koncepci,
ale také se zaměřením na další aspekty, zejména:
- Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními mezinárodními, národními a krajskými koncepcemi
(např. s Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou životního prostředí ČR
2012-2020, s Aktualizací Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategickým rámcem udržitelného rozvoje,
Národním programem snižování emisí ČR, Programem předcházení vzniku odpadů, Plánem odpadového
hospodářství ČR, Státní energetickou koncepcí, Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Plánem
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odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro roky 2017-2021, Strategií rozvoje Moravskoslezského
kraje, Územním plánem Ostravy, plány oblasti povodí, apod.).
- Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), významné krajinné
prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“), biodiverzitu,
migrační prostupnost území, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny a zda předkládaný materiál
respektuje
limity
využití
území,
respektive
základní
ochranné
podmínky
dané
zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bližší ochranné podmínky dané
zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity, rozmanitost
ekosystémů a na navržený nebo vymezený systém ekologické stability.
- Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP, přírodní
parky, ÚSES, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů
a krajiny.
- Stanovit případné podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů
na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
- Vyhodnotit vlivy ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových vod.
- Jasně definovat a zdůvodnit, zda koncepce má či nemá přeshraniční vliv. V návaznosti na došlá vyjádření
a vzhledem k návaznosti města Ostravy na státní hranice je nutno kapitolu, která se bude zabývat možnými
přeshraničními vlivy, rozpracovat a řádně tuto kapitolu odůvodnit (z došlých vyjádření vyplývá např. potřeba vzít
v úvahu vlivy emisních zdrojů z Polska či vypouštění důlních vod do řeky Odry, ale je nutno se zabývat i dalšími
možnými vlivy).
- Zrevidovat chybné či neaktuální emisní údaje, doplnit zdroje všech emisních hodnot, doplnit původ hodnot
emisí znečišťujících látek.
- Rozpracovat negativní dopady v oblasti hlukové zátěže nejen k dopravní zátěži, ale i významným stacionárním
zdrojům hluku, dále rozpracovat vlivy na veřejné zdraví včetně údajů o zdravotním stavu obyvatel Ostravy.
- Vyhodnotit, zda je koncepce v souladu se strategickým dokumentem „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí“.
- Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat
a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA.
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svými stanovisky podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně přírody) nevyloučily významný
vliv na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona o ochraně přírody.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude
mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto
hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda jsou jednotlivé
varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých
variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich
vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
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Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit osobu oprávněnou
ke zpracování vyhodnocení a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní
na internetu.
Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 2x v listinné a 1x v elektronické podobě.
Po splnění podmínek v § 10f odst. 2 citovaného zákona zveřejní krajský úřad návrh koncepce. Předkladatel zajistí
konání veřejného projednání návrhu koncepce a zveřejní informaci o místě a času konání tohoto projednání
na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem a to nejméně
10 dnů před jeho konáním. Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí
30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.
Dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň dotčené územně
samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému úřadu písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední
desce.
Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska
– úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Strategický plán rozvoje
statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na
webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK019K.

Ing. Dana Kučová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky



Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – předkladatel

Dotčené správní úřady
 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle
702 00 Ostrava
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Dále obdrží
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
 RNDr. Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín – zástupce předkladatele
koncepce
 Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha
 Úřad městského obvodu Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava
 Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava
 Úřad městského obvodu Lhotka, U Splavu 76, 725 28 Ostrava
 Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
 Úřad městského obvodu Nová Bělá, Mitrovická 342, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
 Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
 Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava
 Úřad městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava
 Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. května čp.1/2a, 725 25 Ostrava
 Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba
 Úřad městského obvodu Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, 716 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava
 Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Třebovice, 5. května 5027, 722 00 Ostrava
 Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
Přílohy (obdrží předkladatel a oprávněný zástupce předkladatele)
1) Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/IPP/1615397.002/16/VMJ ze dne 9. 12. 2016
2) Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č.j.: SMO/472730/16/OŽP/Bey
ze dne 6. 12. 2016
3) Vyjádření
Krajské
hygienické
stanice
Moravskoslezského
kraje
se
sídlem
v Ostravě,
č.j.: KHSMS 60830/2016/HOK/OV ze dne 7. 12. 2016
4) Vyjádření statutárního města Ostravy č.j. SMO/473009/16/OŽP/Bey ze dne 6. 12. 2016
5) Vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 164018/2016 ze dne 8. 12. 2016
6) Vyjádření ČHMÚ, úseku ochrany čistoty ovzduší, ze dne 9. 12. 2016
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7) Vyjádření statutárního města Ostravy, Městského obvodu Svinov, č.j. SVI 04194/2016/OVDŽP/Her/01 ze
dne 8. 12. 2016
8) Vyjádření
statutárního
města
Ostravy,
Městského
obvodu
Slezská
Ostrava,
č.j. SLE/38817/16/TSKZaH/Boř ze dne 12. 12. 2016
9) Vyjádření ArcelorMittal Ostrava, a.s., zn. A1/309/Ing. Krčmář/3422 ze dne 12. 12. 2016
10) Vyjádření OKK Koksovny, a.s., ze dne 12. 12. 2016
11) Vyjádření RNDr. Barbory Strouhalové, Ph. D., ze dne 12. 12. 2016
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