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

V  Praze dne 28. dubna 2014 
Č. j. : 30504/ENV/14 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle 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, 

k návrhu koncepce 

„Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno“ 
verze po veřejném projednání 

Předkladatel koncepce: Statutární město Kladno 
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno 

 
Zpracovatel koncepce: SPF Group, v.o.s. 
 Ing. Jan Vojtek 
 Masarykova 129/106 
 400 01 Ústí nad Labem 
 
Zpracovatelé posouzení:  Ing. Bohumil Sulek, CSc. 
 (autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování 
dokumentací a posudků ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; číslo osvědčení: 11038/1710/OHRV/93. Platnost 
osvědčení odborné způsobilosti prodloužena do 13. 6.2016 Rozhodnutím 
o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku  
č. j.: 42243/ENV/11 vydaným MŽP dne 20. 6. 2011.) 

 RNDr. Marek Banaš, PhD. 
 (autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (číslo osvědčení 57148/ENV/09-1837/630/09) 

 Bc. Eva Jirásková 
 RNDr. Radim Misiaček 
 Mgr. Lenka Polachová 
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 RNDr. Marcela Zambojová 
 (osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví, č. osvědčení 1/2006, číslo j. OVZ-300-18.5/23562 ze dne  
31. 7. 2006). Platnost osvědčení odborné způsobilosti prodloužena 
do 31. 7. 2016 Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j.: 75376-OVZ-
32.1-21. 11. 2010 vydaným dne 16. 12. 2010.) 

 

Stručný popis koncepce: 
Jedná se o komplexní strategii (napříč jednotlivými odvětvími), která má za cíl 

definovat priority správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) 
Kladno s ohledem na předpokládané příležitosti v horizontu do 20 let.  

Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno (dále jen „SURK“) definuje 
rozvojovou vizi kraje vyjádřenou mottem vize „Moderní Kladensko“ a pěti tématy, která jsou 
nezbytná pro budoucí rozvoj SO ORP Kladno. Dále SURK formuluje problémové okruhy, 
hlavní problémy a dílčí problémy rozvoje SO ORP Kladno. SURK rovněž formuluje globální 
cíle (úroveň priorit), které jsou dále rozpracovány do specifických cílů (úroveň opatření). 
V rámci SURK pak byly na základě globálních a specifických cílů navrženy čtyři priority 
a 13 opatření, v rámci kterých byly rovněž identifikovány příkladné aktivity (skupiny 
potenciálních projektů), kterými by měla být opatření naplňována. Naplňování specifických 
cílů aktivitami / projekty bude řešeno v definovaném realizačním rámci a s využitím 
identifikovaných zdrojů financování. 

 
Specifikace rozvojové vize je ve SURK provedena formou popisu pěti témat, která 

jsou pro budoucí rozvoj SO ORP Kladno nezbytná. Jedná se o tato témata:  
 

 Moderní a dynamický rozvoj školství  
 Moderní životní styl  
 Moderní a bezpečná doprava  
 Moderní veřejná správa  
 Moderní a kvalitní životní prostředí  

Stručný popis posouzení: 
Posouzení vlivů SURK na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), zpracováno v rozsahu jeho přílohy 
č. 9 a zpracováno v souladu s požadavky závěru zjišťovacího řízení. Pro posouzení byla 
využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí, vytvořených na základě 
platných strategických dokumentů na regionální, národní i evropské úrovni. To znamená, 
že posouzení vlivů SURK na životní prostředí bylo provedeno porovnáváním možného vlivu 
globálních a strategických cílů a opatření SURK se stanovenými referenčními cíli ochrany 
životního prostředí.  

Součástí posouzení SURK bylo hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany dle §§ 45h) a i) zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“), a posouzení vlivů SURK na veřejné zdraví podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Hodnocení vlivů SURK na soustavu Natura 2000 bylo zpracováno 
autorizovanou osobou k provádění posouzení dle § 45i ZOPK. 
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Průběh posuzování: 
Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 23. 8. 2013. Zjišťovací 
řízení bylo zahájeno dne 11. 9. 2013 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, 
kdy a kde je možno do oznámení koncepce nahlížet na úřední desce Středočeského kraje. 

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP162K) a zaslána dotčeným územním 
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 16. 10. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení, 
v němž příslušný úřad došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude proto zpracováno 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení 
SEA“) dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA, zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl Ministerstvu životního prostředí 
předložen dne 14. 1. 2014 a po kontrole náležitostí byl dne 30. 1. 2014 rozeslán ke zveřejnění 
podle § 16 tohoto zákona. V souladu s § 10f odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí bylo MŽP zasláno několik vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA. 

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne 
19. 3. 2014 od 15:00 hodin v malém sále objektu č. p. 3105 Fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT na náměstí  Sítná v Kladně-Sítné. Zápis z veřejného projednání obdrželo 
Ministerstvo životního prostředí dne 25. 3. 2014. Na základě vypořádání obdržených 
vyjádření předkladatelem a posuzovatelem SURK došlo k úpravě návrhu SURK a rovněž také 
k úpravě vyhodnocení SEA. Oba upravené dokumenty budou zveřejněné v Informačním 
systému SEA. 

Závěry posouzení: 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona 

č. 100/2001 Sb., na základě návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona 
č. 100/2001 Sb., včetně vyhodnocení koncepce dle § 45i ZOPK, vyjádření dotčených 
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti a výsledků veřejného 
projednání vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce 

„Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno “ 

verze po veřejném projednání 

za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

 
1. Při realizaci vybraných projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení, snížení 

nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
která jsou uvedena v kapitole 7 vyhodnocení SEA SURK. 
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2. V rámci sledování dopadů realizace SURK monitorovat vlivy její realizace na životní 
prostředí, to znamená zejména: 
 zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování 

dopadů realizace SURK 
 zařadit mezi environmentální indikátory, zahrnuté do celkového systému sledování 

dopadů realizace SURK, změnu množství emisí benzo(a)pyrenu související s realizací 
projektů podporovaných v rámci koncepce 

 pravidelně zveřejňovat výstupy z monitoringu vlivů SURK na životní prostředí, tzn. 
zveřejňovat průběžné vlivy realizace SURK  

 navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře výběru projektů, 
financovaných z rozpočtu předkladatele, s využitím environmentálních kritérií 

 zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice 
a o možných vazbách projektů na životní prostředí, především o nezbytnosti podrobit 
jejich přípravu posouzením vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, případně hodnocením na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti soustavy chráněných území Natura 2000 podle ZOPK, v těch případech, kdy 
uvedeným povinnostem podporované projekty podléhají 

 při hodnocení vlivů projektů na životní prostředí soustředit pozornost především na ty 
projekty, které byly identifikovány v rámci vyhodnocení SEA SURK (viz kapitola 6 
a příloha č. 7 vyhodnocení SEA) a v rámci posouzení vlivů SURK na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti soustavy chráněných území Natura 2000 (příloha 
č. 4 vyhodnocení SEA). 

 
3. Při podpoře jednotlivých projektů zohlednit doporučení pro snížení jejich potenciálních 

negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, která byla navržena v rámci  
kap. 11 vyhodnocení SEA SURK. 
 

4. Doplnit do finální verze SURK aktivitu zaměřenou na podporu zavádění ekonomických či 
dalších vhodných nástrojů ke snížení vlivů nákladní automobilové dopravy na obce, 
například omezením průjezdnosti obcí pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun formou 
dopravního značení. 
 

5. Doplnit do finální verze SURK informaci o koncentracích benzo(a)pyrenu v ovzduší. 
6. Doplnit do finální verze SURK pasáž zmiňující význam zejména nemovitých kulturních 

památek, ale i ostatních neevidovaných památek, zejména pro kulturní krajinu. 
 

7. Klást zvýšený důraz na železniční dopravu. Posoudit možnost zavedení železniční vlečky 
do průmyslové zóny „Kladno-jih“. 

 
8. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 

došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 
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Realizace koncepce „Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno“ nebude mít 
významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže 
uvedených podmínek (část B). 

1. Každé opatření, navržené ve SURK bude realizováno s respektováním územní 
ochrany lokalit a integrity EVL a PO soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození 
nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. 
 

2. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených aktivit 
dostatečně podrobné údaje, které by aktuálně umožnily přesně stanovit konkrétní míru 
negativního vlivu na jednotlivé evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti 
(PO), je potřeba u jedné aktivity s vysloveným rizikem možného významně 
negativního vlivu a u 20 aktivit s nestanoveným vlivem (viz tabulka 1 naturového 
hodnocení, které je v plném rozsahu uvedeno v příloze číslo 4 vyhodnocení SEA) 
přenést požadavek na posouzení vlivu konkrétních záměrů na EVL a PO dle §45h,i  
ZOPK, do dalších fází správních řízení (územní a stavební řízení apod).  
V uvedených fázích rozhodování o využití území jsou již zpravidla k dispozici 
konkrétní informace, které umožňují podrobné vyhodnocení vlivu záměru na lokality 
soustavy Natura 2000. U konkrétních záměrů je zapotřebí požádat o stanovisko 
příslušný orgán ochrany přírody, zda může daný záměr, samostatně nebo ve spojení 
s jinými, významně ovlivnit území EVL nebo PO (§45i ZOPK).  
 

3. U těch potenciálně problematických záměrů (projektů), realizovaných v rámci 
jednotlivých aktivit a intervencí, kde již proběhl proces EIA, respektive je zpracováno 
naturové hodnocení konkrétních záměrů dle §45i ZOPK, je nezbytné respektovat 
stanoviska z procesu EIA, respektive závěry zpracovaných naturových hodnocení.  

 
4. Při výběru konkrétních záměrů naplňujících opatření této koncepce je třeba 

upřednostňovat ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej alespoň 
nezhoršují. V rámci projektové přípravy aktivit a záměrů obsažených v SURK 
preferovat varianty bez územního střetu s vymezenými lokalitami tvořícími soustavu 
Natura 2000.  

Doporučení (část C): 
 

1. Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, vztahujících se 
ke SURK.  
 

2. Dbát při realizaci SURK především na problematiku ochrany ovzduší, omezování 
hluku a na ochranu přírody a krajiny (včetně evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy chráněných území Natura 2000). Plánované aktivity využít především 
ke zlepšení situace v uvedených oblastech.  
 

3. Podporovat aktivity zaměřené na zachování či zvýšení retenční schopnosti krajiny 
s cílem snížit rizika a rozsah povodní.  
 

4. Upravit SURK v dílčích částech tak, jak jsou autory vyhodnocení SEA doporučovány 
v kapitole 6 vyhodnocení SEA. 
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Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu 
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí dále předpokládá, že řídící složky realizace této 
koncepce zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

(otisk razítka se státním znakem č. 11) 


