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

V Praze dne: 11. 8. 2014
Č. j.: 53222/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:

Program rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2015 – 2018

Charakter koncepce:
Program rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2015 – 2018 (dále jen „PR
KV“) patří společně se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina mezi základní koncepční
materiály řešící komplexně celkový rozvoj kraje. PR KV je střednědobý programový dokument
k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opatření
a rozvojové aktivity Kraje Vysočina (dále jen „KV“), které bude kraj ve své samostatné
působnosti podporovat.
PR KV je strukturován do následujících kapitol:
• Analytická část Programu rozvoje kraje tzv. Profil kraje
• SWOT analýza KV
• Návrhová část PR KV
Kapitola Profil kraje je socioekonomickou analýzou kraje a obsahuje základní informace o KV.
Součástí Profilu kraje jsou tyto kapitoly:
• Geografická poloha kraje
• Obyvatelstvo a sídelní struktura
• Bydlení
• Dopravní infrastruktura
• Technická infrastruktura
• Hospodářství
• Trh práce
• Vzdělávací, zdravotnická, sociální a kulturní infrastruktura
• Životní prostředí
• Rekreace a cestovní ruch
SWOT analýza KV analyzuje vnitřní silné a slabé stránky kraje a vymezuje vnější
příležitosti a ohrožení. Cílem SWOT analýzy je určit silné stránky, které je potřeba rozvíjet

a zdůrazňovat a tak maximálně využít vnějších příležitostí a slabé stránky, které je potřeba
eliminovat a tak se vyhýbat ohrožení, nebo ho omezovat.
Programová (návrhová) část PR KV vychází ze zjištění v analytické části a SWOT
analýze a definuje základní rozvojové směry kraje na úrovni prioritních oblastí. Prioritní oblasti
jsou dále rozpracovány do úrovně opatření a aktivit.
Hlavní cíle Programu rozvoje Kraje Vysočina odpovídají navrženým prioritním oblastem:
Prioritní oblast 1 - Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum, inovace
Prioritní oblast 2 - Zdravotnictví a sociální služby, volnočasové aktivity
Prioritní oblast 3 - Technická Infrastruktura
Prioritní oblast 4 - Venkov, multifunkční zemědělství, lesní hospodářství
Prioritní oblast 5 - Životní prostředí
Prioritní oblast 6 - Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví
Prostřednictvím těchto prioritních oblastí bude naplňována strategická vize rozvoje KV.
Prioritní oblasti jsou dále rozpracovány do úrovně jednotlivých opatření a aktivit, které jsou pro
dosažení prioritní oblasti klíčové.
Umístění:

Kraj Vysočina

Předkladatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 11. 7. 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_MZP186K) 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:
Program rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2015 – 2018 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 PR 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 Programem ke zlepšení kvality ovzduší
Kraje Vysočina, s Integrovaným programem snižování emisí znečišťujících látek nebo
jejich stanovených skupin Kraje Vysočina, se Zdravotním plánem Kraje Vysočina,
s Územní energetickou koncepcí, s plány odpadového hospodářství a s plány oblasti
povodí apod.
2) Vyhodnotit, zda je koncepce PR KV v souladu se strategickým dokumentem „Zdraví
2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“.
3) Vyhodnotit, zda koncepce PR KV zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.
4) Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce PR KV na zvláště chráněná území (dále jen
„ZCHÚ“), významné krajinné prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systém
ekologické stability (dále jen „ÚSES“), 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
ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity, rozmanitost ekosystémů
a na navržený nebo vymezený systém ekologické stability.
5) Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na
ZCHÚ, VKP, přírodní parky, ÚSES, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační
prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.
6) Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
7) Vyhodnotit, zda a jak jsou v PR KV zohledněny principy ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen „ZPF“), zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké
míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny. Navrhnout
protierozní opatření.
8) Vyhodnotit možné vlivy PR KV na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich
ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů,
zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině.
9) Vyhodnotit vlivy PR KV ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových
vod, ochraně před povodněmi, vyhodnotit hospodaření v ochranných pásmech.
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10) V informacích o současném stavu životního prostředí v dotčeném území zohlednit
všechna chráněná ložisková území, dobývací prostory a ložiska nevyhrazených nerostů.
11) Vyhodnotit, zda koncepce PR KV ovlivní stávající emisní a imisní zatížení ovzduší,
doplnit údaje týkající se pachových látek, rizika imisí suspendovaných částic PM10,
PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-pyrenu apod.
12) Posoudit, zda a jak koncepce PR KV přispívá ke snížení emisí z malých stacionárních
zdrojů resp. z lokálních topenišť.
13) Provést zhodnocení koncepce PR KV z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu
přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na
problematiku hluku a ovzduší. Posoudit, zda koncepce PR KV přispěje k odstraňování
příčin staré hlukové zátěže obyvatelstva.
14) Vyhodnotit vliv rozvoje dopravy na životní prostředí. Dále pak posoudit, zda a jak PR
KV řeší vlivy tranzitní dopravy v kraji na životní prostředí a podporuje ekologicky šetrné
druhy dopravy.
15) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
16) 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
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návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 30 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
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 ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
6. kopie vyjádření Město Chotěboř
7. kopie vyjádření MÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí
8. kopie vyjádření MÚ Havlíčkův Brod
9. kopie vyjádření MÚ Humpolec
10. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
11. kopie vyjádření MUDr. Marcely Kolečkářové
12. kopie vyjádření AOPK- SPRÁVA CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
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