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Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci
„Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030“
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 města Hlučína na období 2020 - 2030

Předkladatel:

Město Hlučín, IČ 00300063, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

Umístění:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Hlučín

Charakter koncepce:

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

Strategický plán rozvoje města Hlučína tvoří tři základní části: analytická část,
návrhová část a implementační část. V analytické části je popsán a analyzován
současný stav města a jsou v ní uvedena východiska pro návrhovou
a implementační část. V návrhové a implementační části jsou identifikovány
strategické vize, programové cíle a strategická opatření, která by měla přispět ke
zkvalitnění života ve městě.
V návrhové a implementační části strategického plánu je popsáno, čeho a jakým
způsobem má být v období od roku 2020 do roku 2030 dosaženo. Jedná se
o reakci na zjištění plynoucí z analytické části Strategického plánu rozvoje města
Hlučína – tedy především SWOT analýz, ve kterých jsou uvedena i zjištění
identifikovaná v rámci realizovaného dotazníkového šetření.
Strategický plán rozvoje města (resp. jeho návrhová část) je zpracován
v následující struktuře: Plán obsahuje strategické oblasti rozvoje, v nichž
jsou formulovány dvě prioritní osy A a B. V rámci prioritní osy A jsou
vyčleněny dvě strategické oblasti – oblast Doprava a infrastruktura a oblast
Životní prostředí. V rámci prioritní osy B je zahrnuto 5 strategických oblastí –

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 50706/2020

Sp. zn.: ŽPZ/10323/2020/Ham

1. Kultura a sport, 2. Bydlení, 3. Školství, 4. Zdravotní a sociální služby
a 5. Bezpečnost.
Ke každé strategické oblasti je formulována strategická vize – tedy celkem
7 strategických vizí. Strategická vize města představuje požadovaný budoucí stav
města, kterého by mělo být dosaženo naplňováním jednotlivých opatření.
V rámci 7 strategických oblastí jsou navrženy a definovány již konkrétní
strategické cíle, jež by měly vést k potlačení slabých stránek, udržení silných
stránek, minimalizaci hrozeb a využití příležitostí, které byly identifikovány ve
SWOT analýze v analytické části Strategického plánu města Hlučína. Strategické
cíle představují směrný ukazatel pro rozvoj města v daném časovém horizontu,
kterých by mělo být dosaženo realizací vytyčených opatření. Ke každému
strategickému cíli byla následně přiřazena opatření, jejichž realizace zabezpečí
jeho naplnění. Pro naplnění vizí a strategických cílů města slouží
implementační plán. Vize a strategické cíle jsou naplňovány pomocí
navržených opatření tak, jak jsou popsány v akčním plánu.
Návrhové období:

Strategický plán města Hlučína na období 2020-2030 je zpracován pro návrhové
období 10 let.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON, Průchova 3168, 272 01 Kladno.

Průběh zjišťovacího řízení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), dne 21. 4.
2020 obdržel oznámení koncepce „Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030“. Dne 28. 4. 2020
zveřejnil krajský úřad informace o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje. Oznámení
koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně
zaslána dotčeným orgánům.
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 28. 4. 2020 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 „Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030“, dále pak na
webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK026K. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření
k oznámení koncepce uplynula dne 18. 5. 2020.
V uvedené lhůtě byla doručena tato vyjádření:
1) Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn. S-KHSMS
19926/2020/OP/HOK ze dne 5. 5. 2020,
2) Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého zn. SBS
15566/2020/OBÚ-05 ze dne 5. 5. 2020,
3) Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/2020/3310 ze dne 15. 5. 2020,
4) Vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 61672/2020 ze dne 18. 5. 2020.
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Krajský úřad vypořádal vyjádření obdržená k oznámení koncepce ve lhůtě k vyjadřování následovně:
1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě akceptuje závěry
oznámení koncepce a nepožaduje další posuzování uvedené koncepce dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Ve fázích vedoucí k realizaci jednotlivých v koncepci uvedených záměrů požaduje
dodržování limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.

Vypořádání: Dotčený orgán nepožaduje další posouzení koncepce dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Uvedený požadavek na dodržování hlukových limitů vychází z platné legislativy.
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého nemá k oznámení
koncepce připomínky, přičemž odkazuje na § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání: Dotčený orgán nemá připomínky, vyjádření neobsahuje požadavek na další posouzení
koncepce dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odkaz na § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988
Sb. vychází z platné legislativy a týká se povinnosti orgánů územního plánování a zpracovatelů územně
plánovací dokumentace zabezpečit ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti.
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava ve svém vyjádření uvádí, že
k předloženému oznámení koncepce nemá připomínky. Dále upozorňuje na možné střety zájmů
s ochranou přírody při realizaci některých strategických cílů, zejména z oblasti A1 a A2, a upozorňuje na
nesrovnalosti na straně 13 oznámení, týkající se oddílné kanalizace. Ve svém vyjádření neuvádí požadavek
koncepci posuzovat v celém procesu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání: Upozornění ČIŽP na možný střet zájmů s ochranou přírody je obecným upozorněním, neuvádí
konkrétní doporučení či požadavky. Případné střety budou řešeny v následných fázích řešení jednotlivých
záměrů dle platných právních předpisů. Vyjádření bude poskytnuto předkladateli pro případné využití
k zapracování připomínek týkajících se oddílné kanalizace.
4.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska
svých zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí, nemá k oznámení koncepce
připomínky a neuplatňuje další požadavky na zpracování koncepce.

Vypořádání: na vědomí.
Krajský úřad neobdržel žádná vyjádření veřejnosti.
Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Odboru
životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Ze stanoviska č. j. MSK 41281/2020 ze dne
7. 4. 2020 vyplývá, že lze vyloučit významný vliv koncepce na lokality evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení jsou k nahlédnutí na krajském úřadu
(po telefonické domluvě) 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 „Strategický plán města
Hlučína na období 2020 - 2030“, a na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK026K.
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Závěr
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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 o
posuzování vlivů na životní prostředí stanovil, že koncepce „Strategický plán města Hlučína na období 2020 2030“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzována
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
Koncepce „Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030“ je předmětem posuzování vlivů koncepce
podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 téhož
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí a zda 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 orgánů (dotčené územně samosprávné celky ani veřejnost vyjádření nezaslaly).
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvádí důvody, pro
které není posuzování podle tohoto zákona požadováno:
Dotčené orgány 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 o posuzování vlivů na životní prostředí.
Předložená koncepce nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo území s uznávaným statusem ochrany
na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 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.
Koncepce je řešena v jedné variantě.
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Některé
z nich byly posouzeny dle zákona č. 100/2001 Sb. (např. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho aktualizace, Strategický plán rozvoje statutárního
města Ostravy 2017-2023, Územní plán Hlučín, ad.).
V rámci strategické oblasti A1 – Doprava a infrastruktura – i ve strategické oblasti A2 – Životní prostředí –
se nepočítá s realizací extrémně rozsáhlých projektů. Možné investiční akce se týkají z větší části oprav,
rekonstrukcí či dobudování stávajících objektů, v rámci strategického plánu budou preferovány spíše
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z hlediska modernizace, zlepšení a zvyšování standardu, zlepšení prostředí, nikoliv z hlediska rozsáhlých
investic, které s sebou přinášejí environmentální rizika. Bude kladen důraz na údržbu, zkvalitňování,
spolupráci apod.
Konkrétní akce a záměry nebo projekty na jednotlivá realizační období jsou zahrnuty do Akčního plánu
(viz příloha č. 2 k oznámení), který bude v pravidelných intervalech (2-3 roky) aktualizován. Jednotlivé dílčí
konkrétní projekty z Akčního plánu, které by mohly vykazovat významnější vliv na životní prostředí, budou
posuzovány podrobně a samostatně z hlediska svých vlivů v etapě zpracování projektu jako záměry
v procesu EIA podle platné legislativy (zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V rámci
dalších strategických oblastí B.1 – Kultura a sport, B.2. Bydlení, B.3. Školství a B.4. Zdravotnictví a sociální
služby je to obdobné. Ani zde se nepočítá s rozsáhlými projekty, které by znamenaly významné negativní
vlivy na životní prostředí, naopak velká většina opatření a projektů je koncipována pro dosažení
významných pozitivních vlivů na životní prostředí. Řada navrhovaných opatření a projektů bude
neinvestičního charakteru, u kterých se nepředpokládají vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
(tzv. měkké projekty). Projekty k jednotlivým opatřením budou mít charakter např. podpory finanční,
metodické, technické, organizační, bude se jednat i o poradenství nebo školení, osvětové kampaně apod.
Koncepce stanovuje rámec pro záměry na úrovni strategických cílů a opatření.
Opatření, navržená ve Strategickém plánu, jsou většinou formulována spíše v obecnější rovině, tj. bez
bližšího popisu jejich velikosti, provozních podmínek či požadavků na přírodní zdroje. Současně velká
část opatření (zejména ve strategické oblasti B) bude administrativního, organizačního, poradenského
či marketingového apod. charakteru bez významnějšího územního průmětu. Pouze u některých
strategických cílů a opatření se předpokládá jejich územní průmět (zejména u opatření investičního
charakteru a staveb především v rámci strategické oblasti A), a že i jejich následné konkrétní projekty
(zahrnuté v pravidelně aktualizovaném Akčním plánu) budou mít územní průmět a budou obsahovat již
bližší lokalizací a charakteristiku. Toto se týká např. cílů v oblastech:
doprava a infrastruktura (silniční síť – propojení ulic, úpravy křižovatek, cyklostezky, veřejná doprava
– rozšíření linek, vybudování obchvatu Hlučína, zajištění parkovacích kapacit, opravy a nová vedení
technické infrastruktury apod.)
kultura a sport (budování nových sportovišť a hal, bazénu, rozhledny, ...)
bydlení – výstavba nových bytů, revitalizace sídliště, zasíťování pozemků, výsadba zeleně
životní prostředí – výstavba kanalizace, protipovodňová opatření, revitalizace toku Jasénky apod.
Umístění těchto záměrů bude vycházet z územně plánovací dokumentace, a to buď v souladu s platnou
ÚPD, případně bude vyžadovat její změny. Konkrétní parametry uvedených opatření, resp. záměrů,
nejsou v koncepci specifikovány, budou řešeny v dalších fázích přípravy projektů. Z toho vyplývá, že i
jejich provozní podmínky, vstupy/výstupy (vč. požadavků na přírodní zdroje) a konkrétní
environmentální vlivy a dopady nelze v rámci koncepce podrobně vyhodnotit. Budou předmětem řešení
v navazujících fázích přípravy konkrétních záměrů a případně i v rámci procesu EIA (pokud budoucí
záměry budou spadat do režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Na úrovni koncepce je tedy možno uvést, že většina opatření je umístěna v městském prostředí, tedy bez
významnějších nároků na přírodní zdroje. Celkově se vliv koncepce na životní prostředí a zdraví lidí
předpokládá jako pozitivní, a to zejména v oblasti snižování hlukové zátěže, snížení emisí znečišťujících látek
z dopravy, vytváření ekologicky šetrnějších alternativ k automobilové dopravě a zvýšení bezpečnosti
obyvatel.
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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.
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. 2 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
města Hlučína na období 2020 - 2030“. Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny také na webových
stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK026K.

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

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
 Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín – předkladatel
Dotčené orgány
 Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí 24/23, 748 01
Hlučín
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, Ostrava-Moravská
Ostrava 702 00
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
6/7
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 50706/2020



Sp. zn.: ŽPZ/10323/2020/Ham

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18,
702 00 Ostrava

Dále obdrží
 Český báňský úřad, Kozí 748/4, 110 01 Praha 1 - Staré Město
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava
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