
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

  V Praze dne:   26. 2. 2013 
  Č.j.:           13544/ENV/13 
 
 
 
 
  

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

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:   Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 
 

Charakter koncepce:  
 Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (dále též „RIS KV“) je zpracována jako 
střednědobý koncepční dokument na léta 2013 - 2020, který se zabývá nastavením „měkkých 
aktivit“ ze strany Kraje Vysočina s cílem rozvoje vědy, výzkumu a inovací na území Kraje 
Vysočina.  

 RIS KV si klade za cíl definovat nejvhodnější způsob podpory výzkumu, vývoje 
a na nich navazujících inovačních aktivit pro instituce a podniky na území kraje pro období 
2013 - 2020. 

 Dokument RIS KV je strukturován do následujících kapitol: 

1. Inovační profil 
2. SWOT analýza 
3. Strategická část 

 Inovační profil je analytickou částí dokumentu, ve které jsou zhodnoceny dostupné 
statistické údaje o kraji všech tematických oblastí souvisejících s vědou, výzkumem, inovacemi, 
podnikáním a vzděláním. Součástí této kapitoly jsou také terénní průzkumy: 

- mapování podpůrných institucí 
- mapování institucí vědy a výzkumu (VaV) 
- šetření ve firmách 

 SWOT analýza shrnuje nejdůležitější poznatky z analytické části a zachycuje tyto klíčové 
skutečnosti ve formě silných a slabých stránek kraje (Strengths, Weaknesses) a v možných 
hrozbách a příležitostech působících na kraj (Opportunities, Threats).  

 Nejdůležitější částí dokumentu je Strategická část RIS, která navazuje na poznatky 
z předchozích dvou částí a definuje prioritní oblasti podpory. Jsou zde definovány tři prioritní 
oblasti, které se dále člení do 11 specifických cílů. Hlavní cíl RIS, kterého chceme do roku 2020 
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dosáhnout, je obsažen v globálním cíli. Přílohou k této částí je seznam vybraných rozvojových 
projektů. 

 Vzhledem k tomu, že součástí specifických cílů koncepce, které z převážné části 
představují tzv. „měkké“ aktivity (např. vzdělávání, výměny zkušeností a know-how, propagace 
technických oborů), je i jeden specifický cíl A4 a projekt A 4.1, kde je řešena podpora 
vybudování podnikatelských inkubátorů, což může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 
uvedených v příloze č. 1 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 jen „zákon“), je tato koncepce předmětem posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

 

Umístění:  Kraj Vysočina 

Předkladatel:  Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25. 1. 2013 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce 
Kraje Vysočina.  

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP143K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.  

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům 
a obcím, do jejichž správního území zasahuje zájmové území. Elektronicky byla zaslána 
dotčeným obcím (tj. všem obcím Kraje Vysočina). 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem 
od 13 subjektů, z nichž 6 vyjádření bylo zcela bez připomínek. Připomínky týkající se obsahu 
a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.  

 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo 
Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona zjišťovací řízení 
ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona, s následujícím závěrem:  

 

Regionální inovační strategie Kraje Vysočina je koncepcí, která naplňuje dikci 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona. 
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Vyhodnocení požadujeme zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných 
§ 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona a zároveň se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí 
ze zjišťovacího řízení: 
 

1) Vyhodnotit soulad RIS KV s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi, např. 
Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické 
rozmanitosti ČR, Státní politikou životního prostředí ČR, Programem ke zlepšování 
kvality ovzduší kraje Vysočina, Strategií Kraje Vysočina, Plánem odpadového 
hospodářství Kraje Vysočina.  

2) Vyhodnotit, zda a jaký vliv může mít RIS KV na veřejné zdraví. 

3) Vyhodnotit, jaké dopady může mít RIS KV na zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky, přírodní parky, územní systémy ekologické stability, zvláště chráněné 
druhy rostlin, živočichů a hub, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost 
území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny, především 
se zaměřením na navrhované opatření „A4 – zakládání podnikatelských inkubátorů“. 

4) Posoudit, zda koncepce respektuje limity využití území, resp. základní ochranné 
podmínky dané zákonem a bližší ochranné podmínky dané zřizovacími právními 
předpisy. 

5) V souvislosti s navrhovaným opatřením „A4 – zakládání podnikatelských inkubátorů“ 
vyhodnotit možné vlivy na podzemní a povrchové vody, na půdy a na ovzduší. 

6) Vyhodnotit, jaké dopady může mít RIS KV, především v souvislosti s navrhovaným 
opatřením A4, na ZPF, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké 
míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny.   

7) Vyhodnotit, jaké dopady může mít navrhované opatření A4 na ochranu PUPFL 
s ohledem na plnění funkcí lesa.  

8) Vyhodnotit, jaké dopady může mít navrhované opatření A4 na ochranu ovzduší a zda je 
koncepce v souladu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina. 

9) Vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného 
regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování 
stávajícího stavu.  

10) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody 
a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields. 

11) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví vypořádat.  
 
 
 
Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, není nutné 
zpracovat hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
postupem podle § 45h a § 45i tohoto zákona.  

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 
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návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 27 ks v elektronické podobě na CD. 
 
 
 
 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence 
(otisk úředního razítka) 
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Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

 
 
Přílohy: obdrží předkladatel 

 

1. kopie vyjádření OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina 

2. kopie vyjádření KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 

3. kopie vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod 

4. kopie vyjádření Města Chotěboř 

5. kopie vyjádření Obecního úřadu Hluboké 

6. kopie vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy 

7. kopie vyjádření OŽP Městského úřadu Žďár nad Sázavou 

8. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 

9. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

10. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

11. kopie vyjádření odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP 

12. kopie vyjádření pana Luboše Zeleného, obec Sklené 

13. kopie vyjádření Městyse Božejov  

 


