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Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci
„Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná /
Frýdek-Místek - CZ08A: Aktualizace 2020“
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 zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek
- CZ08A: Aktualizace 2020

Předkladatel:

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha

Umístění:

kraj Moravskoslezský, aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek

Charakter koncepce:

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek
- CZ08A: Aktualizace 2020 (dále „PZKO aglomerace CZ08A 2020+“) navazuje na
dosud platný „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná /
Frýdek-Místek – CZ08A“ z roku 2016, v aktuálním znění, který dnem vyhlášení
PZKO aglomerace CZ08A 2020+ ve Věstníku Ministerstva životního prostřední
pozbude účinnosti. Účel dokumentu, kterým je snížit celkovou úroveň znečištění
a znečišťování ovzduší v České republice, definuje ustanovení § 9 zákona
o ochraně ovzduší. Navrhovaná opatření PZKO aglomerace CZ08A 2020+
ke splnění účelu dokumentu (dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku
2025. Koncepce stanoví opatření k omezení emisí znečišťujících látek
u
stacionárních
spalovacích
zdrojů
(zejména
těch
provozovaných
v domácnostech) a existujících průmyslových zařízení. Jednotlivá opatření
k omezení emisí znečišťujících látek u existujících průmyslových zařízení jsou
popsána v kapitole C. 4. 2 PZKO 2020+. Jedná se o technická dovybavení
vybraných průmyslových zdrojů, či realizaci organizačních opatření k omezení
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emisí znečišťujících látek. Dále koncepce PZKO aglomerace CZ08A 2020+
obsahuje opatření pro omezení vlivu spalovacích zdrojů (zejména těch
provozovaných v domácnostech) na kvalitu ovzduší formou podpory plnění
povinností, které jsou na tyto spalovací zdroje kladeny zákonem o ochraně
ovzduší. Posledním opatřením, které obsahuje koncepce PZKO aglomerace
CZ08A 2020+ je opatření, které má zvyšovat povědomí o vlivu spalování
pevných paliv na kvalitu ovzduší, přičemž je kladen důraz na správnou údržbu,
obsluhu zdrojů a volbu spalovaného paliva.
Návrhové období:

Opatření PZKO aglomerace CZ08A 2020+ jsou stanovena do roku 2025 s tím,
že se předpokládá jejich vyhodnocení v rámci následující aktualizace.

Zpracovatel oznámení:

RNDr. Petr Blahník (držitel autorizace dle § 19 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.);
Mgr. Tereza Veselá; Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.; Mgr. Bc. Rudolf Polášek;
(Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc).

Průběh zjišťovacího řízení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), obdržel dne
7. 7. 2020 elektronickou verzi oznámení koncepce „PZKO aglomerace CZ08A 2020+“, s následným doplněním
listinné podoby oznámení doručené dne 8. 7. 2020. Dne 13. 7. 2020 zahájil krajský úřad zjišťovací řízení
zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje. Oznámení koncepce
bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA a informace zaslána dotčeným územním samosprávným
celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána dotčeným orgánům
a obcím.
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 13. 7. 2020 na úřední desce Moravskoslezského kraje
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 zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná /
Frýdek-Místek - CZ08A: Aktualizace 2020“, dále pak na webových stránkách Informačního systému SEA
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK028K. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce
uplynula dne 3. 8. 2020. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce k vypořádání.
Dne 26. 8. 2020 příslušný úřad obdržel od předkladatele koncepce „Vypořádání vyjádření obdržených v rámci
zjišťovacího řízení ke koncepci „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA /
KARVINÁ / FRÝDEK-MÍSTEK – CZ08A: AKTUALIZACE 2020“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů“, dále jen „Vypořádání předkladatele“, které je přílohou tohoto
závěru zjišťovacího řízení.
V uvedené lhůtě do 3. 8. 2020 byla doručena tato vyjádření:
1) Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, zn. S-SMO/351832/20/OŽP/5
ze dne 23. 7. 2020,
2) vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, zn. S-KHSMS
37667/2020/OP/HOK ze dne 28. 7. 2020,
3) vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 96394/2020 Sp. Zn. ŽPZ/18302/2020/Ham ze dne 30. 7. 2020,
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4) vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, zn. SBS
26754/2020/OBÚ-05 ze dne 28. 7. 2020,
5) vyjádření
Městského
úřadu
Bohumín,
odboru
životního
prostředí
a
služeb,
zn.
MUBO/22581/2020/ŽPS/Orl ze dne 30. 7. 2020,
6) vyjádření Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, zn. ŽP/11303/2020/DoL ze dne 30. 7.
2020,
7) vyjádření Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, zn.
SMK/088996/2020/OSŽP/Ku ze dne 30. 7. 2020,
8) vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/2020/5645 ze dne 31. 7. 2020,
9) vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM
97451/2020 ze dne 31. 7. 2020,
10) vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Ostravě, č. j. NPU-381/54004/2020
ze dne 3. 8. 2020,
11) vyjádření Statutárního města Ostravy, zn. S-SMO/351832/20/OŽP/6 ze dne 23. 7. 2020,
12) vyjádření Statutárního města Karviné, zn. SMK/094053/2020/04 ze dne 3. 8. 2020,
13) krajský úřad dále obdržel 1 vyjádření veřejnosti ze dne 2. 8. 2020.
Krajský úřad vypořádal vyjádření obdržená k oznámení koncepce ve lhůtě k vyjadřování následovně:
1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal kladné vyjádření.
Vypořádání: na vědomí.
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě koncepci akceptuje a
konstatuje, že koncepce se zabývá vlivem zdrojů znečišťování ovzduší a zdrojů hluku na životní prostředí
a zdraví obyvatel dostatečným způsobem.
Vypořádání: na vědomí.
3.

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.

4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého nemá k oznámení
koncepce připomínky a 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.
5. Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy netrvá na hodnocení v celém rozsahu
posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje
na problém aplikace opatření uvedeného v programu pod kódem PZKO 2020_1 a dodává, že jestliže má
být aplikace navrhovaného opatření efektivní, je potřeba v rámci popisu aplikace tohoto opatření popsat
způsob, postup, možnosti, cesty, jak budou identifikovaní "kontrolováni".
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Vypořádání: vyjádření neobsahuje požadavek na další posouzení koncepce dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Připomínky vyjádření jsou komentovány v příloze tohoto závěru zjišťovacího
řízení „Vypořádání předkladatele“.
6. Odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín nemá z hlediska svých kompetencí
k předložené koncepci žádné připomínky.
Vypořádání: na vědomí.
7. Odbor stavebního a životního prostředí magistrátu města Karviné nemá z hlediska svých
kompetencí k předložené koncepci žádné připomínky.
Vypořádání: na vědomí.
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava ve svém vyjádření požaduje
vypracování odborné analýzy, zda v koncepci navrhované opatření jsou za současné ekonomickovlastnické situace na stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší uskutečnitelná v požadovaném rozsahu a
zda jejich splnění zajistí očekávaný přínos na zlepšení kvality ovzduší v dotčené oblasti.
Vypořádání: Požadavek je komentován v příloze tohoto závěru zjišťovacího řízení
předkladatele“.

„Vypořádání

9. Odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdku-Místku nemá k předloženému
oznámení koncepce připomínky a nepovažuje za nutné posuzovat vliv koncepce na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Orgán ochrany přírody upozorňuje na nepřesnosti týkající
se maloplošných zvláště chráněných území.
Vypořádání: Dotčený orgán nemá připomínky, vyjádření neobsahuje požadavek na další posouzení
koncepce dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upozornění na nepřesnosti je řešeno
v příloze tohoto závěru zjišťovacího řízení „Vypořádání předkladatele“.
10. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, jako orgán státní památkové péče ve
svém vyjádření konstatuje, že koncepce je v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot,
uvedených ve vyjádření. Současně upozorňuje na nutnost projednat dopad navržených dílčích opatření na
památkové hodnoty dle zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, u těch opatření, která se mohou
dotknout těchto kulturně historických hodnot.
Vypořádání: Vyjádření je informativního charakteru a upozorňuje na zákonnou povinnost. Další
informativní komentář ze strany předkladatele je obsažen v příloze tohoto závěru zjišťovacího
řízení „Vypořádání předkladatele“.
11. Statutární město Ostrava, jako dotčený územně samosprávný celek konstatuje, že zaslal
připomínky Ministerstvu životního prostředí k návrhové části koncepce dne 8. 6. 2020 pod č.j.
SMO/266090/20/OŽP/BAB a přikládá je opětovně v příloze.
Vypořádání: Identická vyjádření předkladatel obdržel již v rámci připomínkového řízení k návrhu koncepce,
přičemž předkladatel dle možností již do koncepce připomínky promítl. K předloženému oznámení
koncepce další připomínky zaslány nebyly. Připomínky k návrhu koncepce jsou opětovně komentovány
v příloze tohoto závěru zjišťovacího řízení „Vypořádání předkladatele“.
12. Statutární město Karviná, jako dotčený územně samosprávný celek souhlasí s návrhem
koncepce a nepožaduje pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dále požaduje
doplnění koncepce zejména o zajištění financí na realizaci opatření.
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Vypořádání: Požadavky obsažené ve vyjádření jsou komentovány v příloze tohoto závěru zjišťovacího
řízení „Vypořádání předkladatele“.
13. Obsah a vypořádání vyjádření veřejnosti (pana V.P.) ze dne 2. 8. 2020 je obsaženo v příloze tohoto
závěru zjišťovacího řízení „Vypořádání předkladatele“.

Krajský úřad dále obdržel vyjádření města Český Těšín, jako dotčeného územně samosprávného celku, zn.
MUCT/31908/2020 ze dne 10. 8. 2020, ke kterému ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí krajský úřad nepřihlíží, neboť bylo zasláno po lhůtě k vyjádření (lhůta k vyjádření uplynula dne
3. 8. 2020, vyjádření bylo zasláno datovou schránkou dne 10. 8. 2020). Vyjádření bylo bez připomínek.

Součástí oznámení záměru byla stanoviska orgánů ochrany přírody (krajský úřad, ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní správy IX, a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa
chráněné krajinné oblasti Poodří, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné
krajinné oblasti Beskydy) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterých bylo konstatováno, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný vliv na předměty 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 zlepšování kvality ovzduší aglomerace
Ostrava
/
Karviná
/
Frýdek-Místek
CZ08A:
Aktualizace
2020“,
a
na
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK028K.

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 „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace
Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek - CZ08A: Aktualizace 2020“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzována
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Odůvodnění:
Koncepce „PZKO aglomerace CZ08A 2020+“ je předmětem posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a
odst. 1 písm. c) 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, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti.
Krajský úřad na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, ve smyslu
ust. § 10d odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uvádí důvody, pro které není posuzování podle
tohoto zákona požadováno:
Koncepce PZKO aglomerace CZ08A 2020+ představuje změnu stávajícího materiálu pod názvem „Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“, který byl podroben
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí včetně posouzení vlivu koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „naturové posouzení“). Naturové posouzení konstatovalo,
že koncepce nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí. Ministerstvo životního prostředí ke zmíněné koncepci vydalo dne 30. 3. 2016 pod č. j.
84567/ENV/15 souhlasné stanovisko SEA s podmínkami a požadavky, kterými jsou zajištěny minimální
možné dopady koncepce jak na životní prostředí a veřejné zdraví, tak i na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti.
Koncepce PZKO aglomerace CZ08A 2020+ je řešena v jedné variantě. Z hlediska cílů koncepce je toto
řešení dostačující.
PZKO aglomerace CZ08A 2020+ nestanoví rámec pro povolení konkrétních investičních záměrů s územním
dopadem, které by vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům
na přírodní zdroje apod. implikovaly potenciál nezbytnosti posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Cíle jsou stanoveny pro obce, ve kterých dochází
k překročení imisního limitu částic PM2,5 (platného od roku 2020). Přehled obcí dotčených cíli je uveden
v tabulce 1. oznámení, na straně 25-28.
Z hlediska ovlivnění ostatních koncepcí a vzájemný kumulativní účinek, východiskem pro zpracování
koncepce je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008, o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a dále následující celostátní koncepční dokumenty: Národní
program snižování emisí: Aktualizace 2019, Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (ve znění
aktualizace 2016), Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR. Vztah s jinými koncepcemi, které
mají územní průmět s dotčeným územím, byl vyhodnocen pomocí stupnice dle Metodického doporučení pro
posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (MŽP, 2018). Cíle PZKO aglomerace CZ08A 2020+
jsou v souladu s cíli koncepcí, ke kterým současně probíhá posuzování jejich vlivu na životní prostředí:
Dopravní politika České republiky pro léta 2021–2027 s výhledem do roku 2050 a Územní energetická
koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020–2044. Identifikované koncepce, se kterými může mít
Program pozitivní kumulativní účinky, jsou: Krajowy program ograniczania zanieczyszczyenia powietrza,
2019 a Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020–2044. Možnost
kumulativních účinků PZKO aglomerace CZ08A 2020+ s jednotlivými záměry nebyla posouzena, vzhledem
k velmi obecnému charakteru koncepce, je však možno očekávat, že PZKO aglomerace CZ08A 2020+ bude
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mít pozitivní kumulativní účinek s vyšším počtem jednotlivých záměrů, majících pozitivní vliv na kvalitu
ovzduší.
S ohledem na charakter a obsah koncepce lze předpokládat pozitivní význam koncepce s ohledem
na podporu udržitelného rozvoje.
Hlavním problémem v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví v dotčeném území, který vedl
k vypracování PZKO aglomerace CZ08A 2020+, se týká oblasti ochrany ovzduší, kdy nejsou dodržovány
imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5 a benzo[ a]pyren, které vystavuje významný podíl
populace zdravotnímu riziku. Cílem PZKO aglomerace CZ08A 2020+ je zvýšení pravděpodobnosti plnění
denního imisního limitu částic PM10, využití nových opatření k zajištění dosažení ročního imisního limitu
částic PM2,5 a využití nových opatření k zajištění dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren.
Z hlediska významu koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského
společenství týkajících se životního prostředí, PZKO aglomerace CZ08A 2020+ byl připraven na základě
ustanovení § 9 zákona o ochraně ovzduší s přihlédnutím k mezinárodním závazkům České republiky, na
základě právního rámce Evropské unie a s ohledem aktuální projekce pro plnění imisních limitů pro některé
znečišťující látky (zejména suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5 a benzo[ a]pyren).
Východiskem pro zpracování koncepce je mimojiné Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES
ze dne 21. května 2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
Nepředpokládají se negativní vlivy PZKO aglomerace CZ08A 2020+ přesahující hranice České republiky. Lze
očekávat, že koncepce bude mít významný pozitivní vliv na životní prostředí v navazujícím území Polské
republiky, a to v obdobné míře, jako na vlastním území Aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek.
Nepředpokládá se, že by realizace koncepce měla významný pozitivní či negativní vliv na životní prostředí
ve Slovenské republice, vzhledem ke značné vzájemné vzdálenosti center osídlení na obou stranách
společné hranice.
Není očekáván žádný potenciální negativní vliv realizace PZKO aglomerace CZ08A 2020+ na krajinu a její
ekologické funkce.
Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot
tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu životního prostředí.
Není očekáván žádný potenciální negativní vliv na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy),
naopak je očekáván zprostředkovaný pozitivní vliv na terestrické i vodní ekosystémy snižováním emisí
okyselujících (SO2 a NOx) a eutrofizujících (NOx) látek uplatňováním BAT při modernizaci zdrojů
znečišťování.
Potenciální významný negativní vliv uplatňování PZKO aglomerace CZ08A 2020+ na přírodní zdroje
a materiální toky není očekáván, naopak je očekáván mírný pozitivní vliv snižování objemu odpadů díky
zlepšení kvality spalování v lokálních topeništích a uplatnění BAT při modernizaci zdrojů znečištění. Mírný
negativní vliv na přírodní zdroje a materiální toky může spočívat v jednorázové produkci odpadů (včetně
nebezpečných odpadů) v rámci předčasné demolice nahrazovaných technologických zařízení.
Žádný potenciální negativní vliv na povrchové a podzemní vody není očekáván, avšak je očekáván
zprostředkovaně pozitivní vliv na povrchové a podzemní vody v důsledku snižování emisí okyselujících (SO2
a NOx) a eutrofizujících (NOx) látek uplatňováním BAT při modernizaci zdrojů znečišťování, a to jak přímo,
snižováním obsahu uvedených látek ve vodách, tak i nepřímo, snížením míry vymývání závadných látek
z půdy či geologického prostředí.
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Žádný potenciální negativní vliv na hlukovou situaci či další fyzikální a biologické charakteristiky není
očekáván.
Žádný potenciální negativní vliv na půdy není očekáván, avšak je očekáván zprostředkovaně pozitivní vliv
na půdy (zejména lesní) v důsledku snižování emisí okyselujících (SO2 a NOx) látek uplatňováním BAT při
modernizaci zdrojů znečišťování.
Žádné potenciální negativní vlivy na klimatický systém ani na ovzduší nejsou očekávány, naopak je
očekáván pozitivní vliv na ovzduší spočívající ve snížení emisí suspendovaných části PM10 a PM2,5.
Žádné negativní vlivy PZKO 2020+ na obyvatelstvo a zdraví nejsou očekávány. Očekávané pozitivní vlivy
spočívají ve snížení expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek a zlepšení kvality
bydlení v imisně zatížených lokalitách. Očekávané nepřímé pozitivní vlivy na obyvatelstvo spočívají v rovině
účinků psychologických (například předpokládané snížení četnosti smogových situací) a sociálních
(například stabilizace demografické situace v sídlech, která jsou často postižena smogovými situacemi).
Nejsou předpokládány potenciální negativní vlivy na hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace.
Předložená koncepce nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo území s uznávaným statusem ochrany
na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. Příslušné orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily
svými stanovisky 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.

Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o změnu koncepce, u které není
předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího
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 opatření.
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 „Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek - CZ08A: Aktualizace 2020“. Veškeré
informace
o
koncepci
jsou
zveřejněny
také
na
webových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK028K.
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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
Příloha:
Vypořádání vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení ke koncepci „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY
OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA / KARVINÁ / FRÝDEK-MÍSTEK – CZ08A: AKTUALIZACE 2020“

ROZDĚLOVNÍK:
Předkladatel:
 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
 Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
 Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 34 Havířov-Město
 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec 1
 Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
 Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
 Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 Město Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
 Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
• Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
 Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Dotčené orgány
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
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Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2, 736 34 Havířov-Město
Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1/1, 74301
Bílovec 1
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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
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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