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 Č. j.: 801/ENV/15 

 
 
 
  

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 města Studénka 

Charakter koncepce:  

Program rozvoje města Studénka (dále jen „PRM Studénka“) je komplexní strategií, která 
má za cíl definovat priority města Studénka s ohledem na předpokládané příležitosti v horizontu 
do roku 2020. Je určen orgánům veřejné správy, obcím a partnerům města Studénky a aktérům 
z řad odborníků a podnikatelů, působících v jednotlivých oblastech rozvoje v dotčeném území. 

Koncepce obsahuje zhodnocení stávajícího stavu a analýzu problematiky rozvoje území 
ve formě formalizované SWOT analýzy. V návrhové části koncepce obsahuje standardní 
strukturu strategického dokumentu – tedy vizi, globální cíl, prioritní oblasti, specifické cíle, 
opatření a aktivity (skupiny projektů). Je členěna na následující části: 

- Rozvojová vize města Studénka a globální cíl 
- Prioritní oblasti a specifické cíle 

o Prioritní oblast 1 – Život ve městě 
o Prioritní oblast 2 – Vybavenost a životní prostředí 
o Prioritní oblast 3 – Doprava, cestovní ruch a ekonomika 

- Opatření pro naplnění stanovených cílů a jejich popis 
- Hodnocení naplňování koncepce – indikátory 
- Horizontální témata 
- Vazba na strategické dokumenty 

PRM Studénka pomáhá nasměrovat budoucí vývoj města v dílčích rozvojových 
oblastech. Zahrnuje v sobě jak střednědobé specifické cíle rozvoje města, tak i konkrétní opatření 
a z nich vycházející aktivity a projekty, jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit 
a dosažení strategické vize. 

Umístění:  Město Studénka 

Předkladatel:  Město Studénka 
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Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 9. 12. 2014 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce 
Moravskoslezského kraje. 

Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP192K) a zaslána dotčenému územnímu 
samosprávnému celku pro zveřejnění na úřední desce.  

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  
6 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 města Studénka je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení 
§ 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bylo provedeno 
zjišťovací řízení. Na základě došlých vyjádření a podle kritérií přílohy č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí dospělo Ministerstvo životního prostředí k závěru, 
že bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

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 PRM Studénka s relevantními krajskými a celostátními 
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Aktualizací Státního 
programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Strategií ochrany biologické rozmanitosti 
ČR - 2005, Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 – 2020), dále 
s Národním programem snižování emisí ČR, s Krajským integrovaným programem ke 
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, s Krajským programem snižování 
emisí Moravskoslezského kraje, s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského 
kraje, s plány oblasti povodí apod. 

2. Vyhodnotit, zda je koncepce PRM Studénka v souladu se strategickým dokumentem 
„Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ a zda 
koncepce PRM Studénka zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. 

3. Vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) ve správním 
území města Studénka, zároveň vyhodnotit, zda v důsledku realizace koncepce nemůže 
dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZCHÚ, především ve vazbě na opatření 
„Dobudování protipovodňových a protierozních opatření a revitalizace vodních toků“. 
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4. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce PRM Studénka na významné krajinné 
prvky, územní systémy ekologické stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu, krajinný ráz 
a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny. Současně posoudit, zda koncepce respektuje 
limity využití území, resp. základní ochranné podmínky dané zákonem a bližší ochranné 
podmínky dané zřizovacím předpisem. 

5. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci PRM Studénka 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.   

6. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce PRM Studénka na ochranu PUPFL 
s ohledem na plnění funkcí lesa. 

7. Vyhodnotit, zda a jakým způsobem koncepce respektuje podmínky hospodárného 
a účelného využívání povrchových a podzemních vod. 

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

9. Posoudit, zda a jak koncepce přispívá ke snížení emisí z nevyjmenovaných zdrojů 
znečišťování ovzduší, resp. lokálních topenišť. 

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.  

 
 

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 10 ks v elektronické podobě na CD. 

 

 
Ing. Petr SLEZÁK v. r. 

pověřen dočasným zastupováním 
při výkonu činností ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

 

Obdrží: předkladatel, dotčené správní úřady, dotčený územní samosprávný celek 
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Přílohy: obdrží předkladatel 

 

1. kopie vyjádření MŽP, odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

2. kopie vyjádření MŽP, odboru odpadů 

3. kopie vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava 

4. kopie vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

5. kopie vyjádření OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

6. kopie vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště v Ostravě 

 

 

 


