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Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné je hlavním
dokumentem statutárního města Karviná, jehož cílem je přizpůsobit město
Karviná novým přírodním podmínkám vyplývajícím z měnícího se klimatu.
K řešení hlavních problémů a hrozeb identifikovaných v analytické části strategie
jsou stanoveny strategické a specifické cíle, které budou naplňovány návrhy
opatření. Naplnění strategických a specifických cílů prostřednictvím
navrhovaných opatření povede k nižšímu ohrožení lidí i přírody (nižší
zranitelnost) a vyšší odolnosti vůči nepříznivým událostem (vyšší resilience).
Nebude přitom ohrožena kvalita života, životní prostředí, bezpečnost obyvatel,
ani ekonomický a společenský rozvoj společnosti. Strategie plánuje realizovat
zejména přírodě blízká adaptační opatření (např. rozšiřování zeleně a vodních
ploch), vhodně doplněná o stavebně-technické zásahy (např. poldry, retenční
systémy atd.). V oblasti snižování emisí se zaměřuje na opatření s pozitivním
ekonomickým efektem a krátkou dobou návratnosti. Opatření jsou plánována na
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základě preference úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a co
nejefektivnějším využívání fosilních zdrojů.
Návrhové období:

2021 - 2030

Průběh zjišťovacího řízení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) konstatuje,
že dne 23.12.2021 byla na krajský úřad podána elektronická verze oznámení koncepce „Adaptační strategie
na změnu klimatu statutárního města Karviné“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení
koncepce bylo podáno právnickou osobou ASITIS s.r.o., se sídlem Vážného 99/10, Řečkovice, 621 00 Brno,
IČ 07836686. Předkladatelem koncepce je Statutární město Karviná, sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná,
IČ 00297534.
Následně krajský úřad vyzval právnickou osobu ASITIS s.r.o., se sídlem Vážného 99/10, Řečkovice,
621 00 Brno, IČ 07836686 o doplnění podání o listinnou podobu oznámení a plnou moc k zastupování
předkladatele, tj. Statutárního města Karviné.
Dne 25.02.2022 krajský úřad obdržel plnou moc k zastupování předkladatele oznámení koncepce, elektronickou
verzi koncepce, oznámení koncepce a předávací zprávu. Listinná podoba oznámení koncepce byla krajskému
úřadu doplněna dne 03.03.2022.
Krajský úřad konstatuje, že vzhledem k jednotlivým strategickým cílům koncepce, lokalizaci města Karviná na
hranici České a Polské republiky a principu předběžné opatrnosti byla podání usnesením s č. j.
MSK 32955/2022 ze dne 03.03.2022 postoupena na Ministerstvo životního prostředí, neboť z předloženého
podání nebylo možné vyloučit, že by dotčené území mohlo zasahovat i mimo území České republiky tj. na
území Polské republiky.
Krajský úřad dne 11.03.2022 obdržel usnesení Ministerstva životního prostředí o postoupení věci výše
uvedeného podání (č. j. MZP/2022/710/965 ze dne 08.03.2022) zpět s odůvodněním, že z kapitol C.1
„Vymezení dotčeného území“, C.2 „Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny“ a E.1 „Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky“ nevyplývají takové
skutečnosti, ze kterých by bylo jednoznačně patrné, že se jedná o koncepci, u které je možné s jistotou
předpokládat významné negativní vlivy na území okolního státu, a proto Ministerstvo životního prostředí není
věcně ani místně příslušné. K výše uvedeným úkonům je věcně příslušným správním orgánem v souladu
s § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad.
Dne 15.03.2022 krajský úřad zveřejnil informaci 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 15.03.2022 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 „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“,
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dále pak na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK032K. Lhůta 20 dnů pro zaslání
vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 04.04.2022.
V uvedené lhůtě byla doručena tato vyjádření:
1) vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého zn.
SBS 12255/2022/OBÚ-05/2 ze dne 24.03.2022,
2) vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn.
KHSMS 228072/2022/KA/HOK ze dne 30.03.2022,
3) vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č. j. MSK 47786/2022 ze dne 04.04.2022,
4) vyjádření Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, č. j. SMK/043545/2022 ze
dne 04.04.2022,
5) vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, č. j. NPU381/23284/2022 ze dne 04.04.2022.
Po uvedené lhůtě bylo doručeno toto vyjádření:
6) Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/2020/2799 ze dne 04.04.2022, které bylo na krajský úřad doručeno dne 05.04.2022.
Krajský úřad obdržel v zákonném termínu vyjádření celkem 5 subjektů. Po termínu bylo obdrženo 1 vyjádření.
Kopie všech došlých vyjádření (v termínu i po termínu) byly předány předkladateli, resp. jeho oprávněnému
zástupci k vypořádání.

Závěr
Krajský úřad, na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že

koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“
může mít významný vliv na životní prostředí a bude provedeno její vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví
dle 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).

Odůvodnění:
Koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“ je koncepcí místního významu, je
tedy předmětem posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, a to na základě screeningového zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo podle
§ 10d odst. 1 téhož zákona provedeno s cílem zjistit, zda provádění koncepce může mít významný vliv na
životní prostředí a zda bude posuzována podle tohoto zákona. Z vyjádření Národního památkového ústavu
obdrženého v rámci zjišťovacího řízení vyplývá, že některá opatření (konkrétní projekty) ve vazbě na kulturní
hodnoty řešeného území mohou mít negativní dopad na jejich památkové hodnoty. Z tohoto důvodu
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upozorňuje na nutnost jednotlivě projednat vhodnost konkrétních opatření, která se dotýkají uvedených
chráněných památkových jevů, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších podpisů. Národní památkový ústav v rámci svého vyjádření stanovuje obecné podmínky, za jakých v
adaptační strategii navržená opatření nebudou mít negativní dopad na kulturní hodnoty řešeného území. Dále
Národní památkový ústav upozorňuje, že v oznámení o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí není
vyhodnocen vliv na kulturní hodnoty řešeného území, které jsou nedílnou složkou životního prostředí a ochrany
krajinného rázu. U některých opatření, která by byla realizována v souvislosti s kulturně historickými hodnotami
chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jež jsou nedílnou
složkou životního prostředí podílející se na jeho kvalitě, nelze vyloučit negativní dopad na památkové hodnoty
těchto památkově chráněných jevů. „Kulturní památky“ standardně bývají jedním z referenčních cílů životního
prostředí při posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Navržená opatření mají obecně pozitivní vliv na
složky životního prostředí (např. klima nebo kvalita ovzduší), ale u památkově chráněných jevů mohou naopak
mít negativní dopad na jiný sledovaný cíl životního prostředí, kterým jsou kulturní hodnoty (kulturní památky,
památkově chráněná území), jež se rovněž zásadně podílejí na krajinném rázu.
Vyhodnocení je tedy 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.

-

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 ÚSES.

-

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.

-

Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu,
zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké míry vytváří koncepce podmínky pro
omezení záboru půdy ve volné krajině.

-

Vyhodnotit vlivy navrhovaných cílů a opatření na kvalitu ovzduší. V případě negativních vlivů na kvalitu
ovzduší navrhnout taková opatření, aby byly tyto negativní dopady minimalizovány a aby byly
vytvořeny podmínky pro zlepšování kvality ovzduší.

-

Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na dochované kulturní dědictví
(architektonické i archeologické).
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-

Vyhodnotit dotčenost a případné vlivy na stávající dobývací prostory a stávající chráněná ložisková
území.

-

V případě, že budou v návrhu koncepce uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční záměry,
požadujeme vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických a
kumulativních vlivů. Dále vyhodnotit, zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení
dotčeného území a přírodní hodnoty krajiny.

-

Jasně definovat a zdůvodnit, zda koncepce má či nemá přeshraniční vliv. Vzhledem k návaznosti území
kraje na státní hranice je nutno kapitolu, která se bude zabývat možnými přeshraničními vlivy,
rozpracovat a řádně tuto kapitolu odůvodnit.

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.
Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánů 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 kterého vyplývá, že lze vyloučit
významný vliv koncepce na lokality evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Další postup dle § 10e
Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení dle § 19 a informovat o tom
příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.
Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 1x v listinné a 1x v elektronické podobě.
Dotčené územní 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 územní
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 „Adaptační
strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“. Veškeré informace o koncepci včetně došlých
vyjádření jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK032K.

Ing. Dana Kučová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
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Přílohy (obdrží oprávněný zástupce předkladatele)
1) vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého zn.
SBS 12255/2022/OBÚ-05/2 ze dne 24.03.2022,
2) vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn.
KHSMS 228072/2022/KA/HOK ze dne 30.03.2022,
3) vyjádření
Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č. j. MSK 47786/2022 ze dne 04.04.2022,
4) vyjádření Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, č. j. SMK/043545/2022 ze
dne 04.04.2022,
5) vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, č. j. NPU381/23284/2022 ze dne 04.04.2022,
6) vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
zn.: ČIŽP/49/2020/2799 ze dne 04.04.2022, které bylo na krajský úřad doručeno dne 05.04.2022.

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde
 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IDDS: es5bv8q - předkladatel
Dotčené správní úřady
 Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná,
IDDS: es5bv8q
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, 702 00 OstravaMoravská Ostrava, IDDS: 9gsaax4
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2,
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IDDS: bv4dyv5
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,
IDDS: w8pai4f
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava,
IDDS: fmwdzsv
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18,
702 00 Ostrava, IDDS: da5adv2
Dále obdrží
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava,
IDDS: 2cy8h6t
 ASITIS s.r.o., se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno – Řečkovice, IDDS: b8st4fm – zástupce
předkladatele
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ID DS: 8x6bxsd

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

Klasifikace informací: Neveřejné
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