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Věc: Vyjádření Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Operačný
program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 7. 5. 2014 od
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a návrh koncepce „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2014 – 2020“ (dále též jen „koncepce“).
Jako příslušný úřad, který zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí dle
ustanovení § 14b a § 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) Vám sdělujeme, že dne
15. 5. 2014 byl návrh koncepce odeslán k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům, které jej zveřejnily dne 26. 5. 2014. Lhůta stanovená
zákonem pro zaslání vyjádření k návrhu koncepce byla 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, tedy
do 26. 6. 2014. Ve stanovené lhůtě MŽP obdrželo k návrhu koncepce 26 vyjádření, z nichž
21 neobsahovalo připomínky ani podněty k návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů návrhu
koncepce na životní prostředí. Připomínky či doporučení jsou uvedeny níže:
-

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny – Požaduje vyhodnotit vliv aktivit operačního programu na zvláště chráněná
území. V případě, že dojde k vyhodnocení negativního vlivu určité aktivity na zvláště
chráněné území, požaduje v rámci zpracování vyhodnocení navrhnout opatření
k vyloučení či snížení negativních vlivů navrhovaných aktivit na cíle a předměty
ochrany dotčených zvláště chráněných území.
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-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – Pokud
dojde k dotčení dobývacích prostorů, je nutné postupovat dle ustanovení § 19 odst. 1
a 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění
pozdějších předpisů (horní zákon), tj. povolení případné stavby je možno vydat
kompetentními orgány podle stavebních předpisů na základě závazného stanoviska
orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaným po projednání s OBÚ v Brně. Přitom
žádost o povolení stavby a zařízení musí žadatel doložit vyjádřením organizace (pro
kterou je dobývací prostor stanoven) spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního
ložiska.

-

Česká inspekce životního prostředí - Nemá zásadní námitky vůči koncepci.
Upozorňuje však na vysokou míru osídlení CHKO Beskydy a blízkost Ostravské
aglomerace. Další turistický rozvoj by mohl přispět k navýšení turistických a jiných
aktivit v území a jevů s nimi spojených. Požaduje proto opatření k minimalizování
tohoto vlivu.

-

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Z hlediska zájmů na úseku vodního hospodářství uvádí, že ve Správe je
uvedeno, že „z pohľadu medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačnotechnických možností je potrebné riešiť odkanalizovanie všetkých aglomerácií nad 20
000 obyvateľov“ a upozorňuje, že v České republice jsou to aglomerace nad 2000 EO.
K povodňové ochraně navrhuje, aby se obě země na společných hraničních
vodách podílely rovným dílem na nákladech povodňové ochrany, která je ve prospěch
obou států (například náklady na provoz a údržbu poldrů a dalších zařízení
ochraňujících hráze obou států proti přelití na úsecích hraničních toků by měly být
hrazeny společně rovným dílem).
Navrhuje zvážit, jestli povodňová ochrana by neměla být uvedenou prioritou.
Upozorňuje, že na území České republiky je nadále území hájeno z hlediska
vytvoření vodní cesty Dunaj-Odra-Labe.
Spolupráci obou zemí rovněž výrazně komplikuje, že dosud nebyl vypořádán
vzájemně majetek, zejména pozemky a stavby na území sousedního státu.
Plná znění výše uvedených vyjádření Vám zasíláme v příloze.

MŽP dále upozorňuje, že z vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí není
zřejmé, jakým způsobem byly splněny povinnosti vyplývající z článku 6 odst. 3 směrnice
92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin. Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí neuvádí, na základě
čeho byla provedena úvaha, zda se v tomto případě nejedná o koncepci naplňující dikci
uvedeného článku, tedy zda nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými plány nebo
projekty významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 a neměla by podléhat
odpovídajícímu posouzení z hlediska cílů ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Vzhledem
k tomu, že se jedná o koncepci zasahující na území České republiky, musí být zřejmé, zda tato
úvaha proběhla a nebudou významně ovlivněny lokality soustavy Natura 2000 na území České
republiky, resp. že jsou naplněny požadavky článku 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS ze dne 21.
května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.

2

Na základě výše uvedeného Vám MŽP tímto souhrnným vyjádřením sděluje, že po
důkladném prostudování obdržených dokumentů a na základě všech obdržených vyjádření
nemá k návrhu koncepce „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
žádné zásadní připomínky. Žádáme však, aby v následných řízeních byla zohledněna výše
uvedená vyjádření a bylo doplněno hodnocení důsledků koncepce na lokality soustavy
Natura 2000 či zdůvodněno neprovedení tohoto hodnocení.
MŽP dále uplatňuje následující podmínky k provádění koncepce:
1) U jednotlivých projektů pro realizaci opatření koncepce důsledně dbát na ochranu,
resp. minimalizaci zásahů do biotopů zvláště chráněných živočichů a rostlin
a minimalizaci fragmentace krajiny. Při možných variantách vždy preferovat řešení
bez kolize s ochranou přírody.
2) U nových silničních staveb bude podmínkou podpory jednoznačně prokázaná
potřebnost. Upřednostnit využití stávajících (modernizovaných) silnic před zcela
novými stavbami.
3) Volit trasy a provedení silničních staveb s respektem k ekologickým funkcím krajiny
a biodiverzitě.
4) Uplatňovat účinná zmírňující a kompenzační opatření pro minimalizaci negativních
vlivů na přírodu a krajinu u nových i stávajících rekonstruovaných staveb.
5) Zabezpečit stávající legislativně danou ochranu obyvatel proti dopravnímu hluku jako
nezbytnou podmínku pro programy, projekty.
6) V rámci naplňování koncepce preferovat projekty, které povedou k vyvedení dopravy
z hustě obydlených oblastí (obchvaty), zvýší plynulost silniční dopravy a podpoří
alternativní způsoby dopravy vůči silniční nákladní a individuální osobní dopravě
s cílem snížit emise znečišťujících látek z dopravy. Zajistit urychlení přípravy těchto
projektů.
7) Volbu trasy a provedení silničních staveb realizovat s ohledem na kvalitu ovzduší
v uvedeném místě. Příspěvek projektu ke zlepšení kvality ovzduší v relevantních
územích zařadit mezi kritéria posuzování potřebnosti projektů.
8) Umisťovat a realizovat cyklostezky šetrně k přírodě a krajině se zvážením potřebnosti
a realizací optimální trasy a provedení cyklostezky (šířka, povrch a další parametry).
9) Při výběru a realizaci projektů uplatňovat účinná zmírňující a kompenzační opatření
pro minimalizaci negativních vlivů na přírodu a krajinu.
10) Do lokalit, které jsou již nyní vysoce zatíženy návštěvností nebo kde by vlivem
návštěvnosti docházelo k silnému poškozování předmětů ochrany chráněných území,
by neměly být směřovány projekty, které by ve svém důsledku antropogenní zátěž
území významně zvýšily. Prezentace přírodního dědictví by se měla zaměřovat spíše
na méně navštěvované lokality.
11) Podporovat realizaci projektů zaměřených především na zvyšování kompetencí
k udržitelnému rozvoji prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy,
osvěty a poradenství.
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Žádáme rovněž o následné zasílání dalších informací v průběhu procesu schvalování
koncepce, a to včetně zaslání její konečné podoby.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Příloha:
-

Kopie vyjádření MŽP, odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (č.j.
34483/ENV/14)
Kopie vyjádření ČIŽP, OI Ostrava (č.j. ČIŽP/49/IPP/1408739.002/14/VMJ)
Kopie vyjádření Statutárního města Ostrava (č.j. SMO/221788/14/OŽP/Bey)
Kopie vyjádření Obvodního báňského úřau pro území krajů Jihomoravského
a Zlínského (č.j. SBS 15491/2014/OBÚ-01/1)
Kopie vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
(č. j. JMK 71029/2014)
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