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Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“ 

 
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:                                 Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027 
 

Předkladatel:                 Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01  Bílovec 

Umístění:           Kraj:          Moravskoslezský 
                                           Obec:              Bílovec 
    
Charakter koncepce:       Program rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027 je základním rozvojovým 

dokumentem města Bílovec, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Bílovec 
v dlouhodobějším časovém horizontu (období 2018 – 2027). Jedná se o 
dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který 
vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech 
zapojených aktérů. Hlavními cíli jsou podporovat růst počtu obyvatel, zvyšovat 
atraktivitu prostředí pro život, podporovat kvalitní a dostupné bydlení, udržet 
kvalitní nabídku sociálních a zdravotních služeb, rozvíjet moderní dopravní a 
technickou infrastrukturu, vytvářet vhodné podmínky pro podnikání a rozvoj 
služeb pro občany, podporovat zvýšení počtu pracovních míst na trhu práce, 
podporovat systematické vzdělávání občanů všech věkových skupin reagující na 
požadavky trhu práce, podporovat atraktivní nabídku sportovního a kulturního 
využití pro občany i návštěvníky, rozvíjet inteligentní systémy řízení a 
poskytování služeb veřejné správy.   

 
 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  
Čj: MSK  78498/2018 
Sp. zn.: ŽPZ/15348/2018/Jak 
 208.3 V10 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2018-07-09 
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Návrhové období: 2018 – 2027 (10 let)  
 
Zpracovatel oznámení:          PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
  
 
 
Průběh zjišťovacího řízení  
Krajský úřad dne 25.05.2018 obdržel oznámení koncepce „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 
2027“ a žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění a dne 30.05.2018 bylo vydáno stanovisko s č. j. MSK 80862/2018 vylučující vliv koncepce na území 
soustavy Natura 2000. Dne 04.06.2018 zveřejnil krajský úřad informaci o oznámení koncepce na úřední desce 
Moravskoslezského kraje. Oznámení koncepce (včetně stanoviska dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny) 
bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána 
dotčeným správním úřadům. 
 
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce 
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 8 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 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) a vycházel 
z obsahu koncepce, charakteristiky jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a předpokládaného přínosu 
posouzení koncepce. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdrženého oznámení 
koncepce zpracovaného dle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, samotné koncepce 
a z vyjádření doručených k předloženému oznámení koncepce. 
 
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 04.06.2018 na úřední desce krajského úřadu 
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA 
– Projednávané záměry, a to pod názvem „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“, dále pak na 
webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření 
k oznámení koncepce uplynula dne 23.06.2018 (sobota), tzn. že za poslední dne, ve který se daly uplatnit 
připomínky k uvedené koncepci byl brán 25.06.2018 (příští pracovní den dle § 40 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). V uvedené lhůtě byla doručena tato vyjádření: 

1) Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava,  
zn.: ČIŽP/49/2018/6468 ze dne 25.06.2018, 

2) Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, č. j. MSK 93985/2018 ze dne 25.06.2018. 

Po uvedené lhůtě pro vyjádření bylo na krajský úřad doručeno vyjádření Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn. S-KHSMS 29138/2018/NK/HOK ze dne 26.06.2018, ve kterém 
konstatuje, že z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví v obecné rovině je možno hodnotit jako 
přijatelné, bez zásadních námitek k navrhovaným oblastem rozvoje.    

Krajský úřad vypořádal vyjádření obdržená k oznámení koncepce ve lhůtě k vyjadřování následovně. 

1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava ve svém vyjádření uvádí, že 
k předloženému oznámení koncepce nemá zásadní připomínky. Z hlediska ochrany přírody Česká 
inspekce životního prostředí upozorňuje, že při plnění specifických cílů, respektive opatření spojených 
s výstavbou, nebo stavebními pracemi, může v některých případech dojít ke středu zájmů s ochranou 

http://www.msk.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K
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přírody. Česká inspekce životního prostředí požaduje, aby při plnění takových cílů a opatření byl brán 
ohled zejména na umístění a způsob realizace. V závěru svého vyjádření Česká inspekce životního 
prostředí uvádí, že zde není předpoklad, že by realizace cílů koncepce měla významný negativní vliv na 
životní prostředí v dotčeném území.  

Vypořádání: Krajský úřad sděluje, že v rámci realizace konkrétních záměrů vyplývajících z této koncepce 
bude postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňuje na drobnou nesrovnalost týkající se zpracování Plánu odpadového hospodářství města, kdy na 
str. 8 oznámení je uvedeno, že byl plán aktualizován v roce 2012. K tomu krajský úřad uvádí, že v prosinci 
roku 2016 byl zpracován nový Plán odpadového hospodářství s platností na roky 2017 - 2021.  

Vypořádání: Krajský úřad konstatuje, že koncepce musí být uvedena do souladu s aktuálním Plánem 
odpadového hospodářství.  

 
Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad) podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (č. j. MSK 80862/2018 ze dne 
30.05.2018), ve kterém bylo konstatováno, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
 
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo 
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 „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“, 
a na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K. 

 
 
 

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 na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d 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 (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) stanovil, že koncepce „Program rozvoje města Bílovec na 
období 2018 - 2027“  
 
 

nebude posuzována  
 
 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K
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Odůvodnění: 

Koncepce „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027“ je předmětem posuzování vlivů koncepce 
podle ustanovení § 10a zákona č. 100/2001 Sb. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle tohoto zákona. 

Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě zhodnocení obsahu oznámení 
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění koncepce a 
vyjádření dotčených správních úřadů.  

Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad 
takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvádí důvody, pro 
které není posuzování podle tohoto zákona požadováno:  

Dotčené orgány státní správy na úseku ochrany životního prostředí, které se k předloženému oznámení 
koncepce vyjádřily v rámci zjišťovacího řízení, nevznesly takovou připomínku, která by vyžadovala posouzení ve 
smyslu zákona.  

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil svým stanoviskem dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů možný významný vliv předložené koncepce na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Předloženou koncepcí je dotčeno území tvořené územním obvodem pouze jedné obce. 

Nepředpokládají se vlivy přesahující hranice České republiky. 

Hlavními cíli této koncepce „Program rozvoje města Bílovec na období 2018 – 2027“ je podporovat růst počtu 
obyvatel, zvyšovat atraktivitu prostředí pro život, podporovat kvalitní a dostupné bydlení, udržet kvalitní 
nabídku sociálních a zdravotních služeb, rozvíjet moderní dopravní a technickou infrastrukturu, vytvářet vhodné 
podmínky pro podnikání a rozvoj služeb pro občany, podporovat zvýšení počtu pracovních míst na trhu práce, 
podporovat systematické vzdělávání občanů všech věkových skupin reagující na požadavky trhu práce, 
podporovat atraktivní nabídku sportovního a kulturního využití pro občany i návštěvníky; rozvíjet inteligentní 
systémy řízení a poskytování služeb veřejné správy. Koncepce navrhuje opatření v jednotlivých tematických 
oblastech, kterými jsou: tematická oblast A – Řízení a správa města; tematická oblast B – Rozvoj území; 
tematická oblast C – Kvalita života obyvatel; tematická oblast D – Volnočasové aktivity a cestovní ruch.  

V oznámení koncepce jsou vyhodnoceny předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví pro 
každou tematickou oblast samostatně. Vyhodnocují se vlivy na složky životního prostředí, kterými jsou klima a 
ovzduší, povrchové a podzemní vody, ochrana přírody a krajiny, půda, reliéf a horninové prostředí, 
obyvatelstvo a hygiena prostředí. Tematická oblast 1 se zabývá především vnitřním a vnějším fungování správy 
města, kde hlavními prioritami je výkon veřejné správy, efektivní hospodaření města a marketing města.  
Vzhledem k zaměření této tematické oblasti nelze předpokládat negativní vlivy na žádnou složku životního 
prostředí a veřejné zdraví. Hlavními prioritami tematické oblasti B jsou územní rozvoj (podmínky pro výstavbu, 
příprava strategicky významných rozvojových lokalit), životní prostředí, technická infrastruktura, doprava a 
podpora podnikání. U první a poslední priory je předpokládán nulový popř. slabý vliv na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. Priorita týkající se životního prostředí zahrnuje revitalizování, údržbu a 
čistotu veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních ploch a environmentální osvětu, kdy její naplňování 
bude mít významně pozitivní až pozitivní vliv na většinu složek životního prostředí. U rozvoje technické 
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infrastruktury se předpokládá pozitivní vliv na povrchové a podzemní vody, půdy, ochranu přírody a krajiny a 
v neposlední řadě také na obyvatelstvo a hygienu prostředí, a to zejména zvýšením podílu odkanalizovaných 
oblastí, rozvíjením environmentálně šetrného hospodaření a modernizací, údržbou a rozvojem majetku města. 
Naplněním priority týkající se dopravy dojde ke zlepšení zejména v oblasti hygieny obyvatelstva. Tato priorita 
zahrnuje údržbu, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a lávek; zapojování 
nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do dopravního provozu; systematické řešení 
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování; zlepšení dopravního spojení veřejnou dopravou s okolními 
města a obcemi; napojení Bílovce na dálkové cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro cyklodopravu. 
Tematická oblast C (Kvalita života obyvatel) zahrnující priority týkající vzděláváním, sociální oblastí, 
zdravotnictví, bezpečnosti obyvatel a oblasti bydlení nepředpokládá výraznější dopady na jednotlivé složky 
životního prostředí. Poslední z výše zmiňovaných tematických oblasti je oblast týkající volnočasových aktivit a 
cestovního ruchu zahrnující priority v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, kdy se 
předpokládá pozitivní vliv na obyvatelstvo.  

Krajský úřad konstatuje, že v rámci zjišťovacího řízení nebyly vzneseny takové připomínky, které by bránily 
schválení koncepce tak jak je předložena, pouze upozornily na zákonné povinnosti, které musí být 
respektovány. Krajský úřad na základě výše uvedeného a na základě vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího 
řízení nepředpokládá, že naplněním této koncepce by došlo k významně negativnímu vlivu na složky životního 
prostředí a veřejné zdraví obyvatelstva. Krajský úřad dále konstatuje, že zájmy ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních 
záměrů. 

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 „Program rozvoje 
města Bílovec na období 2018 - 2027“. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na webových 
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K.  

 

 

Poučení: 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů. 
 
 
 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK022K
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ROZDĚLOVNÍK: 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde  
 Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01  Bílovec – předkladatel  

 
Dotčené správní úřady 
 Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí odbor životního prostředí a územního plánování, Slezské 

náměstí 1, 743 01  Bílovec (příloha) 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,  

702 00 Ostrava (příloha)  
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava (příloha) 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde (příloha)   

 
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  
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