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

        V Praze dne: 3. 6. 2014
           Č. j.: 38400/ENV/14

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: Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 
2014 – 2020

Charakter koncepce:

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
(SRCC KV) je střednědobým koncepčním dokumentem, jehož hlavním cílem je analyzovat stav 
a potřeby cyklodopravy a cykloturistiky na území Kraje Vysočina a navrhnout opatření, která 
povedou ke zlepšení a dalšímu posilování pozice cyklistiky.

Shrnuje pohled na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v regionu a také 
sumarizuje rozvojové záměry v jednotlivých částech kraje, které je potřeba v zájmu řízeného 
a efektivního rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky koordinovat.

První část materiálu se věnuje základním tezím vztahujícím se k cyklodopravě 
a cykloturistice v obecné rovině (definování základních pojmu, jejich obecné přínosy 
a problémy, právní úprava, ukotvení v institucionálním systému apod.). 

Druhá část se věnuje analýze současného stavu obou integrálních součástí cyklistiky na 
úrovni Kraje Vysočina. Analyzovány jsou jak cyklotrasy, tak stav a záměry v oblasti rozvoje 
cyklostezek. Pozornost je zde rovněž věnována oblasti řízení a financování rozvoje cyklistické 
dopravy. V závěru kapitoly jsou definovány hlavní zjištěné problémové oblasti včetně jejich 
promítnutí do SWOT analýzy.

Poslední, návrhová část materiálu pak shrnuje navrhovaná opatření a aktivity, které by ve 
střednědobém časovém horizontu mely přispět ke zlepšení pozice cyklodopravy a cykloturistiky 
v Kraji Vysočina. Jedná se jak o návrh plánovaných cyklostezek tak je součástí strategie vznik 
dotačních titulu, které budou podporovat výstavbu cyklistické infrastruktury a měkké aktivity 
pro rozvoj cyklistiky. Tyto záměry mohou být umístěny na celém území kraje Vysočina.

Hlavní cíle jsou promítnuty ve stanovených prioritách a opatřeních: 
 Priorita A: Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního

ruchu
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Opatření A.1: Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek s primárně rekreačním využitím
Opatření A.2: Zvyšování atraktivity, propagace a ekonomického významu cykloturistiky
Opatření A.3: Rozvoj doprovodných služeb a infrastruktury pro cykloturistiku

 Priorita B: Rozvoj cyklodopravy jako integrální součásti dopravní obsluhy v území

Opatření B.1: Rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu
Opatření B.2: Intermodalita
Opatření B.3: Osvěta a informovanost

 Priorita C: Řízení a koordinace rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky

Opatření C.1: Koordinace cyklodopravy a cykloturistiky na regionální úrovni
Opatření C.2: Financování rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky
Opatření C.3: Zajištění jednotné prezentace Kraje Vysočina v oblasti cyklistiky

Cílem koncepce je vytvoření efektivního a řízeného rozvoje cyklodopravy 
a cykloturistiky, zajištění koordinace rozvoje ve spolupráci s okolními kraji a s Rakouskem.

Umístění: Kraj Vysočina

Předkladatel: Kraj Vysočina

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 30. 4. 2014 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://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP182K) a zaslána dotčeným územním 
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem 
od 12 subjektů. 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 č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) zjišťovací 
řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem: 

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 –
2020 je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.
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Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také 
se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:

1) Vyhodnotit soulad koncepce SRCC KV s relevantními krajskými a celostátními 
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Aktualizací Státního 
programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, 
Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020), s Aktualizací Strategie udržitelného 
rozvoje ČR, se Strategií Kraje Vysočina 2020, s plány odpadového hospodářství a s plány 
oblasti povodí.

2) Vyhodnotit soulad koncepce SRCC KV s Aktualizací ÚAP Kraje Vysočina 2013 
a platnými územními plány měst a obcí. A dále vyhodnotit, zda je koncepce SRCC KV
v souladu se strategickým dokumentem „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí“.

3) Vyhodnotit, zda koncepce SRCC KV zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.

4) V případě, že koncepce SRCC KV řeší aktivity související s managementem zvláště 
chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000, vyhodnotit, zda jsou tyto aktivity 
v souladu s plánem péče resp. souhrnem doporučených opatření.

5) Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce SRCC KV na zvláště chráněná území, 
významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systémy ekologické stability, 
zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, 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 zvláště chráněných území, zhodnotit možný vliv
realizace na úroveň biodiverzity, rozmanitost ekosystémů a na navržený nebo vymezený 
systém ekologické stability. 

6) Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na 
zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systémy 
ekologické stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, 
krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.

7) Vyhodnotit, zda a jak jsou v SRCC KV zohledněny principy ochrany ZPF, zejména
s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří 
podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny.

8) Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce SRCC KV na ochranu PUPFL s ohledem na 
plnění funkcí lesa.

9) Vyhodnotit vlivy SRCC KV ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových 
vod.
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10)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. 

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže 
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, 
zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále 
požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení 
a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, 
zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 
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)

Obdrží:

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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Přílohy: obdrží předkladatel

1. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP

2. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP

3. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP

4. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP

5. kopie vyjádření AOPK Správa CHKO Žďárské vrchy

6. kopie vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

7. kopie vyjádření KHS Kraje Vysočina 

8. kopie vyjádření KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí  a zemědělství

9. kopie vyjádření Město Chotěboř

10. kopie vyjádření MÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí

11. kopie vyjádření Nové Město na Moravě

12. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina




