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P ehled zkratek

AV R Akademie v d eské republiky
B(a)P benzopyren
CEITEC St edoevropský technologický institut
CR cestovní ruch

OV istírna odpadních vod
R eská republika
SÚ eský statistický ú ad

D-O-L plavební kanál Dunaj-Odra-Labe
EAFRD Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova
EIA posuzování vliv na životní prost edí (angl. Environmental Impact Assessment)
EO ekvivalentní obyvatel
EPO Evropský patentový ú ad
EU Evropská unie
EUR euro (m nová jednotka Evropské hospodá ské a m nové unie)
EU ETS obchodovací schéma Evropské unie s emisemi (angl. EU Emission Trading Scheme)
EVL evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000
HDP hrubý domácí produkt
HIA hodnocení vliv na zdraví (z ang. Health Impact Assessment)
CHKO chrán ná krajinná oblast
CHOPAV chrán ná oblast p irozené akumulace vod
ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu
IDS integrovaný dopravní systém
INBIT biotechnologický inkubátor
JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
JIC Jihomoravské inova ní centrum
JMK Jihomoravský kraj
KO komunální odpad
KPÚ komplexní pozemkové úpravy
LDN lé ebna dlouhodob nemocných
LSPP léka ská služba první pomoci
MHD m stská hromadná doprava
MCHÚ maloplošné chrán né území
MSIC Microsoft inova ní centrum
MU Masarykova univerzita v Brn
MZLU Mendelova zem d lská a lesnická univerzita
MŽP Ministerstvo životního prost edí
NEHAP Ak ní plán zdraví a životního prost edí R
NP národní park
NRP národní rozvojový plán
NSRR národní strategický referen ní rámec
NUTS statistická územní jednotka Evropské unie (fr. Nomenclature des Unites Territoriales

Statistique, angl. Nomenclature of Units for Territorial Statistics)
NOx oxidy dusíku
OOP orgán ochrany p írody
OP opera ní program
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OP ochranné pásmo
OPPI opera ní program pr mysl a inovace
OPVK opera ní program vzd lání pro konkurenceschopnost
OPVVI opera ní program výzkum a vývoj pro inovace
OSN Organizace spojených národ
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
O P ochrana životního prost edí
PHO pásmo hygienické ochrany
PM10 tuhé zne iš ující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter)
PO pta í oblast soustavy NATURA 2000
POH plán odpadového hospodá ství
POPD plán otvírky a p ípravy dobývání
PRK program rozvoje kraje
PR JMK Program rozvoje Jihomoravského kraje
REZZO registr emisí a zdroj zne iš ování ovzduší
RIS regionální inova ní strategie
ROP regionální opera ní program
SEA posouzení vliv koncepce na životní prost edí (angl. Strategic Environmental Assessment)
SF strukturální fond
SHR R strategie hospodá ského r stu eské republiky
SMB Statutární m sto Brno
SR JMK Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
SUR R strategie udržitelného rozvoje eské republiky
SWOT analýza silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb (angl. Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats)
TEN-T Trans European Network - Transport
TINA Transport Infrastructure Needs Assessment in Central and Eastern Europe
TTP trvalé travní porosty
TZL tuhé zne iš ující látky
UO Univerzita obrany
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚTT VUT Ústav pro transfer technologií Vysokého u ení technického v Brn
UZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky R
VaV v da a výzkum
VD vodní dílo
VKP významný krajinný prvek
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
VŠ Vysoká škola
VTP v decko-technologický park
VUT Vysoké u ení technické v Brn
WHO Sv tová zdravotnická organizace
ZVS zem d lská vodohospodá ská správa
ZZS zdravotnická záchranná služba
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Úvod

Vyhodnocení vliv koncepce

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013

(dále jen "PR JMK") je vypracováno ve smyslu § 10e zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na
životní prost edí, v platném zn ní. Oznámení je zpracováno v rozsahu p ílohy . 9 k zákonu a slouží jako
základní podklad pro p íslušný ú ad k vydání stanoviska podle § 10g zákona.

P edkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje.

Vyhodnocení je zhotoveno firmou AMEC, s.r.o. dle smlouvy o dílo, uzav ené na základ výsledku
výb rového ízení vypsaného Jihomoravským krajem podle zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných
zakázkách.

Zpracování dokumentace prob hlo v období listopad až prosinec 2009. Vyhodnocení je výsledkem práce
pracovní skupiny, sestavené z pracovník firmy AMEC, s.r.o., specializovaných na jednotlivé oblasti
životního prost edí.

Vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí zahrnuje zjišt ní, popis a zhodnocení p edpokládaných
p ímých a nep ímých vliv provedení i neprovedení koncepce a jejích cíl , a to pro celé období jejich
p edpokládaného provád ní.



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
VYHODNOCENÍ VLIV KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z02
Vydání: 01

Strana: 8 z 93

FileName: C863_09_PR_JMK09_dokumentace.doc
SaveDate: 5.1.2010

ÚDAJE O P EDKLADATELI KONCEPCE

Koncepci p edkládá Jihomoravský kraj.

1. Název

Jihomoravský kraj

2. I

70888337

3. Sídlo

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

4. Oprávn ný zástupce

Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

hejtman@kr-jihomoravsky.cz

mailto:hejtman@kr-jihomoravsky.cz
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I. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

Jedná se o koncepci p ipravovanou jako pokra ování stávajícího Programu rozvoje Jihomoravského kraje
pro období 2006-2009, která je zpracována na následující programové období. Program rozvoje kraje
Jihomoravského kraje je hlavním nástrojem ízení a koordinace rozvoje kraje. Je zpracováván na období
ty let. V návaznosti na vizi a strategické cíle p ijaté ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a ve vazb

na programové priority politické reprezentace kraje konkretizuje pro plánovací období cíle, priority a
rozvojové aktivity v kraji. Hlavním aktérem zpracování a realizace je kraj jako samosprávný subjekt.
Program na základ spolupráce aktér zú astn ných p i jeho tvorb vymezuje nositele p ípravy a
realizace rozvojových aktivit a projekt a stanoví zp sob a pravidla financování a implementace.

Po formální stránce se program lení na t i základní ásti, a to ást analytickou, návrhovou a
implementa ní (realiza ní).

Jádro analytické (informa ní) ásti programu kraje tvo í profil kraje. Jeho cílem není vy erpávající
charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje v posledních letech a identifikace
rozvojových problém a rozvojových dispozic. V souladu s pot ebami kraje a v zájmu jasnosti a
p ehlednosti byl proto profil zpracován stru n a ú eln . Pro podrobn jší informace lze odkázat na
rozsáhlý profil Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 – 2016 a na tematické koncep ní dokumenty
kraje, které se v nují vybraným oblastem podrobn ji.

Hlubší pozornost je v samostatné ásti v novaná územním disparitám (rozdíl m) kraje, kde je zpracováno
a graficky vyjád eno posouzení vnit ních územních rozdíl kraje v socioekonomické úrovni, zachycení
vývoje t chto rozdíl a relevantních vliv .

Nedílnou sou ást analytické ásti tvo í zhodnocení napl ování v sou asné dob kon ícího programu
rozvoje a posouzení reálných dopad jeho aktivit dopln né o zachycení dota ní podpory ze strany kraje.

St žejní poznatky z analytické ásti koncentruje a shrnuje poslední bod analytické ásti, SWOT analýza,
která ve stru ných výrocích zachycuje klí ové skute nosti o silných a slabých stránkách kraje a o
p íležitostech a hrozbách p sobících na kraj zvn jšku.

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 je strukturován následovn :

A) Profil
B) Územní disparity
C) Vyhodnocení PRK
D) SWOT analýza
E) Cíle, opat ení, aktivity
F) Finan ní plán
G)    Implementace

Zpracovatelem dokumentu je konsorcium Vysokého u ení technického v Brn , Masarykovy univerzity a
firmy GAREP s.r.o.

Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým
koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této
podpory v souladu se zákonem . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje.

Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na
období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem
jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí být
nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní
(zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší
podmínky pro život a podnikání. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám
socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato
zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti.

V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009, a proto bylo zadáno
zpracování programu nového na období 2010–2013. Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob  p idává i



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
VYHODNOCENÍ VLIV KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z02
Vydání: 01

Strana: 10 z 93

FileName: C863_09_PR_JMK09_dokumentace.doc
SaveDate: 5.1.2010

nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm .
Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n
dosažitelných rozvojových aktivit.

Metodický postup formulace koncepce se skládá ze t ech základních fází:
1. zpracování analýzy (regionální benchmarking, kvantitativní a kvalitativní analýza hospodá ství,

dále pak byly do návrhu koncepce promítnuty návrhy z jednání pracovních skupin);
2. návrh strategické ásti koncepce (cíle a aktivity);

3. návrh ak ního plánu na léta 2010-2013 (aktivity a projekty).

Zpracování programu rozvoje kraje a do jisté míry i realizace je nutn založeno na spole ném úsilí celé
ady subjekt v kraji. Zp sob, jakým se na zpracování PRK podílí subjekty p sobící v kraji, m že být

rozhodující pro ú elnost i samotnou realizovatelnost celého tohoto koncep ního dokumentu. Program
rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 je tvo en expertním zp sobem op eným o konzultace
s reprezentanty kraje a projednávání se zástupci aktér rozvoje kraje v rámci pracovních skupin a
využívajícím interaktivní vstupy relevantních subjekt z kraje a podn ty široké ve ejnosti.

Každá díl í ást dokumentu je v první fázi konzultována s pracovníky krajského ú adu, posléze je
zve ejn na k ve ejnému p ipomínkování. Ucelené bloky dokumentu jsou diskutovány na setkáních
tematických pracovních skupin a prezentovány na odborných seminá ích. Jednotlivé postupové kroky
v etn orienta ního asového harmonogramu jsou prezentovány níže.

Orienta ní postup prací:

- Úvodní jednání a vyjasn ní východisek (duben 2009).
- Zpracování analytické ásti (duben – erven 2009).
- Konzultace analytické ásti v rámci kraje ( ervenec 2009).
- Návrh rozvojových opat ení a aktivit ( ervenec – srpen 2009).
- Ve ejné p ipomínkování analytické ásti (srpen 2009).
- Jednání tematických pracovních skupin (srpen 2009).
- Zpracování návrhové ásti a návrh implementa ního mechanismu (srpen – zá í 2009).
- Prezentace dokumentu na seminá i (zá í 2009).
- Konzultace návrhové ásti v rámci kraje (zá í 2009).
- Jednání tematických pracovních skupin ( íjen 2009)
- Ve ejné p ipomínkování návrhové ásti ( íjen 2009).
- Ve ejné projednání ( íjen 2009).
- Finalizace dokumentu (listopad 2009).
- Prezentace dokumentu na seminá i (listopad 2009).
- Uskute n ní vzd lávacího modulu (listopad 2009).

Hlavním ídícím rozhodovacím orgánem v rámci procesu zpracování dokumentu je ídící skupina. Skupina
je tvo ena ur enými leny Rady Jihomoravského kraje. Schází se pr b žn dle pot eby, p ijímá stanoviska
k díl ím postupovým krok m a jednotlivým ástem dokumentu a schvaluje další postup prací. Jednotliví
lenové ídící skupiny jsou v ele tematických pracovních skupin.

K jednotlivým navrženým tematickým v cným oblastem návrhové ásti jsou na základ provedených
analýz vytvo eny tematické pracovní skupiny (TPS). V ele TPS stojí v cn  p íslušní lenové ídící
skupiny. Vedle zástupc relevantních odbor jsou leny TPS zástupci r zných subjekt z kraje (zejména
zástupci organizací s krajskou p sobností), a to zejména z r zných sektor i území. TPS ze svých jednání
po izuje zápis vyjad ující, zda jsou k projednávaným podklad m n jaké výhrady i nikoliv a co se v tomto
sm ru doporu uje u init.
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Vize Jihomoravského kraje dle Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2016:

Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy udržitelného rozvoje,
disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou na moderních technologiích s vysokou
p idanou hodnotou, vysokou úrovní vzd lanosti s d razem na p ípravu a využití kvalitních lidských zdroj ,

udržuje p ijatelný stav životního prost edí a krajiny, modern orientovaným zem d lstvím, udržuje
regionální kulturní specifika, využívá svou p íznivou geografickou polohu na d ležitých kontinentálních

osách, využívá potenciál cestovního ruchu a koncep n usm r uje proces suburbanizace.

Motto Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013:

Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj – V ele st edoevropského regionu

Celkový cíl:

Zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít potenciálu kraje.

Ve vztahu ke st edoevropskému regionu by se Jihomoravský kraj m l dostat do jeho ela zejména v
následujících aspektech:

• Jihomoravský kraj dopravní spojnicí st ední Evropy.
• Nadregionální soust ed ní špi kových výzkumných aktivit.
• Dynamika r stu hospodá ství.
• Struktura zam stnanosti.

Díl í cíle vážící se k jednotlivým prioritám:

Cíl 1: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních ve ejných služeb zajiš ovaných Jihomoravským krajem, zajistit
jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje.
Cíl 2: Rozvinout a udržet klí ové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzd lanost, výzkum a inovace,
dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjekt .
Cíl 3: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpo it budování páte ních komunikací a zajistit obslužnost území
kraje ve ejnou dopravou.
Cíl 4: Zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zd raznit jeho
jedine nost a výjime nost.
Cíl 5: Snížit negativní p sobení lidské innosti na p írodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve
vztahu k prostorovému vývoji a p írodnímu prost edí.

PRIORITA (5)

Opat ení (17)

Aktivita (150)
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Opat ení jsou v rámci p ti prioritních os dále strukturována do strategických cíl a aktivit (pracovní zn ní
ve verzi zve ejn né na www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz ke dni 15. 12. 2009) viz níže:

1. Zlepšení a
podpora kvalitního

systému vzd lávání

1. Podpora vzniku
firem a rozvoje

inova ních
schopností firem

1. Zlepšení klí ové
dopravní

infrastruktury kraje

1. Koordinace a
podpora rozvoje
cestovního ruchu

1. Zlepšování stavu ŽP
a zmír ování

negativních dopad
lidské innosti na
životní prost edí

2. Zajišt ní dostupné
a kvalitní zdravotní a

sociální pé e ve
všech ástech kraje

a pr ezová
prorodinná podpora

2. Podpora v dy,
výzkumu a vývoje

(se zvláštním
z etelem na lidské

zdroje ve VaV,
popularizaci VaV a
využití výsledk VaV

v aplika ním
sektoru)

2. Zlepšení regionální
dopravní infrastruktury
a dopravní obslužnosti

2. Marketingová
podpora kraje

2. Udržitelný územní
rozvoj

3. Rozvoj kultury,
památkové pé e a
možností trávení

volného asu
3. Podpora

podnikatelského
prost edí

3. Rozvoj láze ství a
s ním spojené

turistické
infrastruktury a

služeb

3. Multifunk ní
zem d lství

4. Zajišt ní
bezpe nosti obyvatel

4. Podpora budování
doprovodné

turistické
infrastruktury a

služeb

4. Rozvinutí
potenciálu venkova

PRIORITA A.

KVALITA ŽIVOTA
OBYVATEL

PRIORITA B.

ZNALOSTNÍ
POTENCIÁL

A KONKURENCE
SCHOPNOST – V DA,
VÝZKUM, INOVACE

PRIORITA C.

DOSTUPNOST
A OBSLUŽNOST

PRIORITA D.

ATRAKTIVNOST
DESTINACE

PRIORITA E.

KVALITA
PROST EDÍ
A KRAJINY

http://www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz
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A. Kvalita života obyvatel

Cíl: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních ve ejných služeb v Jihomoravském kraji, podporovat jejich
hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje.

Opat ení:

A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzd lávání
Aktivity:
A.1.1 P izp sobení sít st edních škol v kraji popula nímu vývoji s ohledem na pot eby trhu práce.
A.1.2 Posílení vazeb st edních škol s podnikatelským (odb ratelským) sektorem (odborné praxe,

úpravy vzd lávacích program , vytvá ení vzd lávacích strategií škol).
A.1.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných u ovských a odborných studijních obor na

st edních školách.
A.1.4 Údržba a modernizace škol a školských za ízení.
A.1.5 Podpora kvality základního školství v kraji se zvláštním d razem na udržení a získávání

nových kvalifikovaných pedagog a zlepšení vybavenosti škol.
A.1.6 Podpora integrace žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.
A.1.7 Podpora talentovaných žák .
A.1.8 Rozvíjení spolupráce se vzd lávacími institucemi v zahrani í, podpora mezinárodní mobility.
A.1.9 Zavád ní školních vzd lávacích program na všech úrovních vzd lávání.
A.1.10  Zkvalitn ní specifických aspekt kurikulární reformy – výuky cizích jazyk , informa ní

gramotnosti, za len ní programu Zdraví 21.
A.1.11 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.12 Poradenská sí v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.13 Monitorování kvality výchovn vzd lávacího procesu, autoevaluace škol, realizace systému

hodnocení z izovatelem u škol z izovaných JMK.
A.1.14 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzd lávání a neformální výchovy mládeže.
A.1.15 Podpora a rozvoj vzd lávání senior v rámci zdravého stárnutí (univerzita t etího v ku, kurzy

práce na PC a další).
A.1.16 Podpora vzniku a innosti Regionálního poradenského a vzd lávacího centra pro služby

zam stnanosti - Bosonohy.
A.1.17 Rozší ení nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník .
A.1.18 Podpora vzd lávacích aktivit podporujících za len ní cizinc a národnostních menšin

(zejména výuka eského jazyka a výuka znalostí pro orientaci v prost edí R).

A.2 Zajišt ní dostupné a kvalitní zdravotní a sociální pé e ve všech ástech kraje a pr ezová
prorodinná podpora

Aktivity:
A.2.1 Realizace aktivit vedoucích k dosažení efektivního provozu zdravotnických za ízení

z izovaných krajem
A.2.2 Do ešení právní formy zdravotnických za ízení z izovaných Jihomoravským krajem.
A.2.3 Zlepšování a standardizace kvality pé e ve zdravotnických za ízeních kraje.
A.2.4 Stabilizace kvalifikovaného léka ského i neléka ského personálu v krajských nemocnicích.
A.2.5 Vytvá ení podmínek pro zakládání praxí praktických léka a stomatolog mladými léka i.
A.2.6 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky.
A.2.7 Vypracování koncep ních dokument z oblasti zdravotnictví (koncepce ZZS, LSPP, sít

l žkových zdravotnických za ízení a dalších díl ích koncepcí).
A.2.8 Zajišt ní dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech ástech kraje.
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A.2.9 Podpora preventivních zdravotních program pro ob any Jihomoravského kraje (výživa,
pohybová aktivita, tabák, alkohol, prevence úraz , prevence HIV/AIDS, kardiovaskulární
onemocn ní, nádorová onemocn ní, obezita, diabetes mellitus, zvýšení zdravotní odolnosti
apod.).

A.2.10 Podpora terénních sociálních služeb (pe ovatelské služby, osobní asistence, odleh ovací
služby atd.) za ú elem efektivn jšího využívání p ísp vku na pé i v p irozeném domácím
prost edí a odleh ení kapacitám pobytových organizací sociálních služeb).

A.2.11 Zajišt ní pot ebné, rovnom rn vyvážené sít poskytovatel sociálních služeb, jejich
srovnatelné dostupnosti pro ob any v jednotlivých ástech kraje a posílení jejich kapacit
(zejména výstavba domu pro seniory v objektu bývalé transfuzní stanice Tomešova,
rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna na další pavilon
domova pro seniory, výstavba nových domov pro seniory).

A.2.12 Zajišt ní metodické podpory a kontroly v oblasti napl ování a dodržování standard kvality
v organizacích sociálních služeb, zajišt ní kvality poskytování služeb.

A.2.13 Zpracování analýzy zdroj financování sociálních služeb a možností jejich diverzifikace,
rozší ení systému víceletého financování projekt v oblasti sociálních služeb. Podpora
neziskových organizací p sobících v sociální oblasti.

A.2.14 Podpora dalšího vzd lávání pracovník zdravotních a sociálních služeb a zajišt ní
systematické gerontologické supervize v za ízeních pobytových sociálních služeb (cílová
skupina uživatel - senio i).

A.2.15 Zajišt ní komplexní informovanosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb a podpora
spolupráce sociálních služeb a zdravotnictví.

A.2.16 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny.
A.2.17 Podpora komunitního plánování.

A.2.18 Rozvíjení projektu Rodinné pasy.

A.2.19 Informa ní podpora života rodin (info-point „Pro rodinu“ na portálu JMK, katalog prorodinných
organizací a iniciativ v etn nabízených program a služeb, další informa ní materiály),
podpora rozši ovaní pozitivního prost edí pro rodiny (nap . „obec p átelská rodin “, „firma
p átelská rodin “).

A.2.20 Podpora innosti Jihomoravského regionálního centra pro integraci na podporu integrace
cizinc (poradenství, informace).

A.3 Rozvoj kultury, památkové pé e a možností trávení volného asu

Aktivity:
A.3.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití.
A.3.2 Podpora významných a tradi ních organizací v oblasti kultury památkové pé e.
A.3.3 Koncep ní podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního d dictví a zachování

tradic.
A.3.4 Podpora významných a tradi ních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních akcí,

d ležitých pro zachování regionální identity.
A.3.5 Podpora fungování a rozvoje stávajících a budování nových t lovýchovných a sportovních

za ízení pro leny i ve ejnost.
A.3.6 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport s nadregionálním významem.
A.3.7 Podpora innosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou

a volno asovými aktivitami.
A.3.8 Podpora innosti center volného asu a základních um leckých škol.
A.3.9 Podpora aktivního stárnutí - akce a aktivity ur ené pro seniory (spole enské, zájmové,

pohybové).
A.3.10 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní tradice.
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A.4 Zajišt ní bezpe nosti obyvatel
Aktivity:
A.4.1 Realizace projekt prevence kriminality.
A.4.2 Realizace projekt prevence sociáln patologických jev .
A.4.3 Realizace projekt prevence dopravních úraz (Bezpe ná obec, Bezpe ná komunita,

Bezpe ná cesta do školy) a posilování dopravní bezpe nosti.
A.4.4 Realizace projekt zam ených na bezpe í senior (prevence násilí, úraz , bezpe ná

doprava).
A.4.5 Zpracování bezpe nostního auditu Jihomoravského kraje a zdokonalování systému krizového

ízení (nap . pro oblast živelných pohrom).
A.4.6 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému.
A.4.7 Podpora obnovy materiálového vybavení dobrovolných hasi ských sbor .

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – V da, výzkum, inovace

Cíl: Rozvinout a udržet klí ové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzd lanost, výzkum a inovace,
dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjekt .

Opat ení:

B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inova ních aktivit
Aktivity:
B.1.1 Dobudování inkubátor a v decko-technických park (VTP) za ú elem dosažení nutného

kritického objemu této infrastruktury v JMK (zejména CERIT Science Park, inkubátory a VTP
v okresních m stech JMK).

B.1.2 Zajišt ní finan ních zdroj pro inova ní firmy (založení seed fondu, rozvoj fondu mikrop j ek,
podpora realizace finan ních fór).

B.1.3 Podpora fungování stávajících inkubátor (a VTP) a podpora rozvoje konzultantských služeb
pro za ínající inova ní firmy.

B.1.4 Rozvoj (konzultantských) služeb pro inova ní firmy (sídlící mimo inkubátory). Založení Start-
up grantu pro inova ní firmy.

B.1.5 Zkvalitn ní informa ních center pro podnikatele – rozší ení poskytovaných služeb do oblasti
p enosu inovací a nových poznatk do praxe.

B.1.6 Podpora rozvoje klí ových odv tví (klastr ) JMK – elektrotechnika, strojírenství, informa ní
technologie a life –sciences.

B.2 Podpora v dy a výzkumu a vývoje (se zvláštním z etelem na lidské zdroje ve VaV, popularizaci
VaV a využití výsledk VaV v aplika ním sektoru)

Aktivity:
B.2.1 Podpora mezinárodních program mobility pro studenty, doktorandy, mladé v dce a zkušené

v dce (incoming/outgoing/reintegrace).

B.2.2 Rozvíjení servisu pro zahrani ní v dce.
B.2.3 Podpora akcí na popularizaci výzkumu, vývoje a inovací (nap . realizace projektu Moravského

science centra).
B.2.4 Podpora medializace výsledk VaV a rozvinutí mezinárodního marketingu výsledk VaV –

nap . z ízení „International Scientific Press Office“.
B.2.5 Podpora internacionalizace VaV – zapojování VaV tým a firem do 7. Rámcového programu

pro VaV.
B.2.6 Podpora rozvoje transferu technologií z VŠ a AV R do aplika ní sféry (firem).
B.2.7 Podpora intersektorální mobility mezi VaV institucemi a firmami.
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B.2.8 Podpora projekt  financovaných z Opera ního programu výzkum, vývoj pro inovace (zejména
CEITEC a ICRC).

B.3 Podpora podnikatelského prost edí
Aktivity:
B.3.1 Vytvo ení systému pé e o domácí a zahrani ní investory s jasným vymezením kompetencí a

realizace této pé e.
B.3.2 Identifikace pot ebných legislativních zm n na podporu malého a st edního podnikání v JMK

a vyvíjení  tlaku na jejich provedení.
B.3.3 Podpora obchodních misí do zahrani í (v etn destinací mimo Evropskou unii), které

povedou k expanzi jihomoravských firem.
B.3.4 Podpora ešení regenerace brownfields.

C. Dostupnost a obslužnost

Cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpo it budování páte ních komunikací a zajistit obslužnost území
kraje ve ejnou dopravou.

Opat ení:

C.1 Zlepšení klí ové dopravní infrastruktury kraje
Aktivity:
C.1.1 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace rychlostní komunikace

R43 (Troubsko – Ku im – Sebranice – Moravská T ebová).
C.1.2 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní

komunikace R52 (Poho elice – Mikulov – státní hranice).
C.1.3 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní

komunikace R55 (B eclav – Hodonín – Moravský Písek - Hulín (Zlínský kra).
C.1.4 Podpora zkapacitn ní dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice.
C.1.5 Podpora územní a projektové p ípravy jihozápadní (Troubsko – Mod ice – Chrlice) a

jihovýchodní tangenty (Chrlice – Holubice).
C.1.6 Podpora zahájení výstavby dalších staveb velkého m stského okruhu v Brn .
C.1.7 Podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53

Poho elice – Znojmo.
C.1.8 P íprava a zahájení realizace obchvat krajských silnic dopravn exponovaných sídel

(Tu any, Slatina, Hrad any, ebín, Želešice).
C.1.9 Podpora p estavby železni ního uzlu Brno, modernizace pr jezdu a I. ásti osobního nádraží.
C.1.10 Podpora územní a projektové p ípravy severojižního kolejového diametru v Brn .
C.1.11 Podpora zdvoukolejn ní trat . 240 v úseku St elice – Zastávka a modernizace a elektrizace

v úseku Brno – Jihlava.
C.1.12 Modernizace trat . 300 Brno – P erov (I. etapa Blažovice – Nezamyslice).
C.1.13 Podpora širšího zapojení letišt Brno-Tu any do kombinované dopravy.
C.1.14 Podpora zavád ní telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatížen jších dopravních

komunikacích v kraji.
C.1.15 Podpora realizace protihlukových opat ení v dopravn exponovaných oblastech kraje

(p eložky komunikací, obchvaty, protihlukové bariéry, stavební a organiza ní opat ení).
C.1.16 Podpora p ípravy nadregionálního ve ejného logistického centra v brn nské aglomeraci a

podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy.
C.1.17 Zpracování aktualizace studie rozvoje letišt Brno-Tu any a zpracování studie proveditelnosti

rozší ení leteckých linek z letišt Brno-Tu any.
C.1.18 Prov ení napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj.
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C.2 Podpora zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti

Aktivity:
C.2.1 Dokon ení Integrovaného dopravního systému na území celého Jihomoravského kraje a

optimalizace IDS JMK.
C.2.2 Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko).
C.2.3 P íprava a realizace p estupních terminál IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové

dopravy.
C.2.4 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.5 P íprava a realizace p estupních terminál IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové

dopravy.
C.2.6 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.7 Zavedení elektronického odbavování cestujících a p íprava integrace poplatk za systémy

„Park&Ride“ do tarif  IDS JMK.
C.2.8 Rozvoj telematiky v ízení a provozu IDS JMK, zlepšování návazností spoj a zvyšování

kvality obslužné infrastruktury.
C.2.9 Podpora p ípravy a realizace modernizace díl ích ástí železni ní sít jako sou ásti procesu

zkvalit ování obslužnosti v rámci IDS JMK – K enovická spojka, Boskovická spojka,
modernizace a elektrizace tra ových úsek Hrušovany – Židlochovice a Šakvice – Hustope e.

C.2.10 Zvyšování bezpe nosti na železni ních p ejezdech.
C.2.11 Podpora ekologizace dopravy – podpora moderního vozového parku dopravc zajiš ujících

provoz regionální ve ejné dopravy.
C.2.12 Podpora rozvoje m stské dopravy – omezení individuální automobilové dopravy v centrech

m st.
C.2.13 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úsek silnic II. a III. t ídy.
C.2.14 Rekonstrukce, opravy a vým ny most ve špatném a havarijním stavu na silnicích II. a III.

t ídy.
C.2.15 Optimalizace posypového managementu a údržby komunikací.
C.2.16 Zpracování p ehledu nepot ebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodn jších zp sob

nového využití.

D. Atraktivnost destinace

Cíl: Zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zd raznit jeho
jedine nost a výjime nost.

Opat ení:

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu

Aktivity:
D.1.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a vzájemná spolupráce v

rámci spole ných projekt (nap . Ochutnejte Moravu, Moravia Convention Bureau, šet ení
návšt vnosti…).

D.1.2 Prohloubení spolupráce a spole ná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry (nap .
organizacemi cestovního ruchu, TIC, oborovými organizacemi) v jednotlivých turistických
oblastech Jihomoravského kraje.

D.1.3 Podpora projekt a vzájemné spolupráce subjekt ve ejného a soukromého sektoru na r zné
územní úrovni (v rámci vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi navzájem, na
mezikrajské – zejména sousední kraje – a p eshrani ní úrovni atd.).

D.1.4 Navázání a podpora intenzivn jší spolupráce s domácími i zahrani ními incomingovými
cestovními kancelá emi a její další rozvoj.
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D.1.5 Koordinace aktivit v cestovním ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými celky, a to
v etn sousedních stát .

D.1.6 Podpora inností turistických informa ních center.
D.1.7 Podpora významných kulturních, spole enských a sportovních akcí, které mají významný vliv

na rozvoj cestovního ruchu.
D.1.8 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdroj v cestovním ruchu.

D.2 Marketingová podpora kraje

Aktivity:
D.2.1 Tvorba jednozna né a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje (stanovení

jednozna né marketingové zna ky turistického regionu Jižní Morava, definice hlavních
marketingových aktivit a systému propagace, vymezení cílových skupin, specifické turistické
produkty…)

D.2.2 Pokra ování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a v sousedních
státech eské republiky, ale také ve spolupráci s eskou centrálou cestovního ruchu i ve
vzdálen jších destinacích.

D.2.3 Rozší ení, obsahové prohloubení a podpora medializace oficiálního internetového portálu
cestovního ruchu Jižní Moravy (http://www.jizni-morava.cz) a na n j navázaných portál
Jihomoravského kraje (nap . http://www.cyklo-jizni-morava.cz nebo
http://www.moraviaconvention.cz) jako hlavní turistické informa ní brány do kraje a d ležitého
marketingového nástroje.

D.2.4 Rozvoj vhodných turistických produkt navázaných na nejrozší en jší typy aktivní turistiky v
Jihomoravském kraji (nap . p ší a cykloturistika, gastroturistika, golfová turistika, rekrea ní
plavba) a dle specifických cílových skupin.

D.2.5 Podpora vina ské turistiky a vina ství jako nejvýznamn jší specifické atraktivity
Jihomoravského kraje v rámci R (podpora marketingových materiál vina ské turistiky,
synergie s marketingovou podporou zna ky „Vína z Moravy“, podpora nových vina ských
cyklostezek a cyklotras…)

D.2.6 Širší využití potenciálu významných krajských osobností, slavných událostí, p íb h a film
odehrávajících se na území kraje nebo s krajem p ímo souvisejících (nap . J. G. Mendel, L.
Janá ek, T. G. Masaryk, A. Mucha, V stonická Venuše, bitva u Slavkova, obléhání m sta
Brna švédským vojskem, filmy o vín atd.)

D.3 Rozvoj láze ství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb

Aktivity:
D.3.1 Pokra ování v rozvoji p írodních lé ebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další rozvoj

budoucího láze ského centra Pasohlávky a budování návazné turistické infrastruktury.
D.3.2 Pr zkum možností budování dalších komplexních láze ských za ízení ve vhodných lokalitách

v kraji (nap . Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u Brna…).
D.3.3 Podpora tvorby produkt zam ených na rozvoj láze ských a relaxa ních pobyt a produkt ,

které je vhodn dopl ují (gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní akce, vodní
plavba…).

D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb

Aktivity:
D.4.1 Ochrana, rekonstrukce a následné zp ístupn ní kulturních a vybraných p írodních atraktivit

pro širokou ve ejnost.
D.4.2 Pokra ování v budování turistických liniových tras a stezek (p ší, cyklo, hipo…).
D.4.3 Rozši ování a zkvalit ování infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku.
D.4.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (p írodních i um lých) pro koupání v kraji, budování

nadregionálních aquapark a infrastruktury pro rekrea ní plavbu (podpora prodloužení
Ba ova kanálu na soutok Moravy a Dyje i rozvoje dalších vodních cest pro rekrea ní plavbu).

http://www.jizni-morava.cz)
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
http://www.moraviaconvention.cz)
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E. Kvalita prost edí a krajiny

Cíl: Snížit negativní p sobení lidské innosti na p írodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve
vztahu k prostorovému vývoji a p írodnímu prost edí.

Opat ení:

E.1 Zlepšování stavu životního prost edí a zmír ování negativních dopad lidské innosti na
životní prost edí

Aktivity:
E.1.1 Podpora výstavby istíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací nad 2000

ekvivalentních obyvatel, povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející k projektu isté
povodí Svratky (nad Brn nskou p ehradou).

E.1.2 Koordinace projektu isté povodí Svratky.
E.1.3 Zavedení a optimalizace systému odd leného sb ru materiálov využitelných složek

komunálních odpad ve všech obcích Jihomoravského kraje.
E.1.4 Optimalizace sít imisního monitoringu v kraji.
E.1.5 Podpora opat ení pro snížení emisí tuhých zne iš ujících látek, oxid dusíku, t kavých

organických látek z primárních zdroj a dalších zne iš ujících látek v návaznosti na Integrovaný
program ke zlepšování kvality ovzduší JMK.

E.1.6 Podpora projekt likvidace starých ekologických zát ží.
E.1.7 Podpora ekologizace energetických zdroj a tepeln energetická sanace budov.
E.1.8 Podpora šetrného hospoda ení v lesích.
E.1.9 Podpora ochrany, udržení a zlepšení p íznivého stavu významných p írodních lokalit (zvlášt

chrán ných území, lokalit soustavy Natura 2000 a p írodních park ).
E.1.10 Podpora revitalizace vodních tok a zpr chod ování vodních p ekážek.

E.2 Udržitelný rozvoj území

Aktivity:
E.2.1 D sledné využívání všech možností koncep ního usm r ování urbaniza ních aktivit,

usm r ování stavebních a jiných inností v území v etn prostorových aktivit na rozvojových
pólech a rozvojových osách s d razem na omezování negativních dopad suburbanizace.

E.2.2 Iniciace založení partnerství obcí brn nské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce a
p íprava integrovaných aglomera ních projekt .

E.2.3 Podpora koordina ní innosti v oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem zabezpe it
financování a trvalou pé i o Lednicko-valtický areál.

E.2.4 Podpora staveb vodovod zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu vody.
E.2.5 Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na ochranu sídel a zadržení vody v krajin .
E.2.6 Odstra ování zábran bránících volnému rozlivu povod ových pr tok do extravilánu.

E.3 Multifunk ní zem d lství

Aktivity:
E.3.1 Podpora regionální produkce zem d lských výrobk a potravin – podpora marketingových

akcí, klasifikace místních produkt .
E.3.2 Podpora vina ství.
E.3.3 Podpora diverzifikace hospodá ských aktivit na venkov  v etn podpory zakládání a innosti

podnikatelských sdružení v oblasti zem d lství a navazujícího zpracovatelského pr myslu.
E.3.4 Podpora rozvoje v ela ství, ovocná ství a lesnictví.
E.3.5 Podpora ekologického hospoda ení.
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E.3.6 Zlepšování podmínek pro uskute ování preventivních opat ení p ed nep íznivými dopady
budoucích klimatických zm n nejvýrazn ji se projevujících v jižních ástech kraje (v oblastech
se zhoršenými podmínkami pro zem d lství).

E.4 Rozvinutí potenciálu venkova

Aktivity:
E.4.1 Podpora fungování venkovských svazk obcí.
E.4.2 Posilování spolupráce subjekt rozvoje venkova v kraji a koordinace aktivit m nících prost edí

venkova (v etn podpory spolkového života a tradi ních venkovských emesel a inností).
E.4.3 Podpora aktivit vedoucích k p edkládání projekt obcí i jiných subjekt do jednotlivých fond

EU.

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 není ešen variantn .

Vývoj programu rozvoje kraje:

První program rozvoje Jihomoravského kraje byl vypracován a schválen v roce 2002. lenil se na 7
problémových okruh a v rámci nich na 72 opat ení. P ibližn  t etina t chto opat ení nebyla napl ována.

V roce 2006 byla v návaznosti na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 zpracována
aktualizace programu rozvoje kraje, nicmén strukturou, pojetím i obsahem šlo o zcela nový dokument.
V cná struktura programu se lenila na 26 opat ení v šesti prioritách.

Srovnáme-li v cné len ní, tak program rozvoje z roku 2006 koncentroval do jedné priority všechna
hospodá ská odv tví a obdobn soust edil zast ešující otázky ízení rozvoje území, spolupráce a
fungování ve ejné správy. V obou programech z stala v obdobné podob  témata technická infrastruktura a
životní prost edí a p írodní zdroje. U tématu lidské zdroje došlo k p esunu problematiky trhu práce z
hospodá ského okruhu do priority lidských zdroj .

Koncep ní dokumenty kraje a jejich souvislosti:

Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o dokumenty
r zné doby vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou d ležitým vstupem pro
identifikaci jednotlivých aktivit napl ovaných v programu rozvoje. Program rozvoje je sou asn
dokumentem propojujícím zpracované koncepce v kontextu aktuální socioekonomické i politické situace.

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 je pln v souladu s t mito dokumenty:
• Lisabonská strategie;
• Strategie hospodá ského r stu eské republiky;
• Strategie rozvoje kraje;
• Strategie pro Brno.

Ostatní strategické dokumenty p ijaté na národní a regionální úrovni relevantní vzhledem k problematice
životního prost edí jsou uvedeny dále. Jedná se o:

Mezinárodní úrove :
• Kjótský protokol k Rámcové úmluv OSN o zm n klimatu
• Rámcová úmluva OSN o zm n klimatu
• Rámcová sm rnice pro vodní politiku Spole enství (2000/60/ES)
• Sm rnice Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro ur ení požadavk na

ekodesign energetických spot ebi

Národní úrove :
• Politika územního rozvoje (2008)
• Národní strategie regenerace brownfields (2008)
• Strategie udržitelného rozvoje R (2004)
• Státní politika životního prost edí (2004)
• Plán odpadového hospodá ství R (2003)
• Státní surovinová politika (1999)
• Státní energetická politika (2004)
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• Národní aloka ní plán k EU ETS
• Strategie ochrany klimatického systému Zem v R (1999)
• Národní program na zmírn ní dopad zm ny klimatu v R (2004)
• Ak ní plán zdraví a životního prost edí eské republiky (1998)
• Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002)
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdroj energie

(2002)
• Vodohospodá ská politika R (2004)
• Integrovaný národní program snižování emisí R (2004)
• Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)
• Státní program ochrany p írody a krajiny R (1998)
• Národní lesnický program (2003)
• Dopravní politika R (2005)
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)
• Národní implementa ní plán Stockholmské úmluvy (2004)

Regionální úrove :
• Územn plánovací dokumentace Jihomoravského kraje
• Koncepce podpory státní památkové pé e v Jihomoravském kraji
• Strategie rozvoje cestovního ruchu
• Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Jihomoravského kraje
• Koncepce environmentálního vzd lávání
• Koncepce rozvoje vina ství R
• Územní energetická koncepce
• Program rozvoje t lovýchovy a sportu
• Plán odpadového hospodá ství Jihomoravského kraje
• Plán rozvoje vodovod a kanalizací
• Koncepce ochrany p írody Jihomoravského kraje
• Koncepce rozvoje ovocnictví Jihomoravského kraje
• Program snižování emisí zne iš ujících látek
• Regionální inova ní strategie
• Strategie rozvoje hospodá ství Jihomoravského kraje v odv tví zem d lství, zpracovatelský a

potraviná ský pr mysl
• Plánování v oblasti vod

Nelze vylou it ani p ítomnost dalších koncepcí resp. program  r zných subjekt . Vlivy realizace všech
koncepcí budou vzájemn interferovat, p i vhodném návrhu aktivit, odpovídajícím posouzení vliv na
životní prost edí a realizaci odpovídajících opat ení nelze o ekávat významné riziko kumulace negativních
vliv . V ad  p ípad lze o ekávat, že koncepce se budou p ekrývat, resp. budou využívat spole né
finan ní zdroje.

Program rozvoje Jihomoravského kraje bude dokon en v roce 2010. Návrhové období realizace je
vymezeno roky 2010 až 2013. Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 bude schválen
zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
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I. INFORMACE O SOU ASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PRAVD PODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

3.1. Obyvatelstvo

Rozloha kraje je 7 196 km2. Kraj je složen ze 7 okres a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvo eno 21
obcí s rozší enou p sobností. K 31.12.2007 m l Jihomoravský kraj 1 140 534 obyvatele, 555 338 muž a
585 196 žen. Po et obyvatel od roku 2003 stoupá, ve srovnání s rokem 2006 inil celkový p ír stek 7 971
obyvatel. P irozený p ír stek je poprvé od roku 1994 kladný, po et živ narozených p evýšil po et
zem elých o 597 a v p epo tu na 1 000 obyvatel dosáhl hodnoty 0,5. Záporný p irozený p ír stek byl
zaznamenán v okresech B eclav a Hodonín. Nejvyšší p irozený p ír stek a zárove nejvyšší p ír stek
st hováním zaznamenal okres Brno-venkov. V tomto okrese došlo k navýšení po tu obyvatel o 12 %, a to
nejen zmín nými p ír stky, ale p edevším v d sledku p esunu 25 obcí z okres Blansko, B eclav a Znojmo
k 1.1.2007.

3.2. Ovzduší a klima
Emisní situace

Kvalita ovzduší v regionu je ovliv ována velkými i malými zdroji zne išt ní. Z porovnání jednotlivých
kategorií Registru emisí a zdroj zne iš ování ovzduší (REZZO)1, provedeném v Krajském programu
snižování emisí (2004), je patrný vyšší podíl tuhých emisí z domácích topeniš (nízký stupe plynofikace
malých zdroj ) a z dopravy. U emisí SO2 jsou dominantním zdrojem velké zdroje a domácí topeništ na
tuhá paliva. U emisí NOx je jednozna n patrný vysoký podíl z dopravy (dálnice D1, D2) a u emisí CO a
CxHy p edevším vliv mobilních zdroj a áste n i vliv domácích topeniš .

V rámci eské republiky je Jihomoravský kraj z hlediska emisí hlavních zne iš ujících látek trvale
pod celostátním pr m rem. Významnou škodlivinou jsou dlouhodob NOx. Na jejich produkci se v roce
2007 z 81 % podílely mobilní zdroje, což je výrazn vyšší podíl než u celostátního pr m ru. Mobilní zdroje
jsou také významným producentem CO, na jehož produkci se podílely 85 %, ze 68 % se pak podílí
na emisích tuhých zne iš ujících látek (TZL).

V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k relativní stagnaci celkových emisí zne iš ujících látek, k mírnému
poklesu emisí došlo u škodlivin CO a VOC a k mírnému nár stu u tuhých zne iš ujících látek na úrovni do
1%.

Zvlášt velké zdroje zne iš ování ovzduší jsou v kraji zastoupeny spalovnou komunálního odpadu,
výrobou barev, gumárenským pr myslem a energetickými spalovacími zdroji. Nejvýznamn jším
producentem emisí NOX (79 %), TZL (67 %) a CO (84 %) jsou mobilní zdroje. Nejvýznamn jším
producentem SO2 jsou velké zdroje (79 %), VOC a NH3 malé zdroje (57 %, resp. 48 %). Oproti roku 2006
došlo v roce 2007 k nepatrným pokles m celkových emisí NOX, CO, VOC a NH3 a k nár stu celkových
emisí TZL v d sledku r stu emisí z malých zdroj a SO2 z velkých zdroj . Doporu ené hodnoty krajských

1 A. stacionární zdroje - REZZO 1 až 3 - technologické objekty obsahující stacionární za ízení ke spalování paliv, za ízení technologických
proces , uhelné lomy a jiné plochy s možností zapa ení, ho ení nebo úletu zne iš ujících látek, sklady, skládky a jiné stavby, za ízení
a innosti podle kolauda ního rozhodnutí.

Velké zdroje zne iš ování - REZZO 1 - technologické objekty obsahující stacionární za ízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším
než 5 MW a za ízení zvláš závažných technologických proces .

St ední zdroje zne iš ování - REZZO 2 - technologické objekty obsahující stacionární za ízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od
0,2 do 5 MW, za ízení závažných technologických proces , jakož i uhelné lomy a obdobné plochy s možností ho ení, zapa ení nebo úlet
zne iš ujících látek.

Malé zdroje zne iš ování - REZZO 3 - technologické objekty obsahující stacionární za ízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším
než 0,2 MW, za ízení technologických proces nespadajících do kategorie velkých a st edních zdroj zne iš ování, plochy, na kterých
jsou provád ny práce, které mohou zp sobovat zne iš ování ovzduší, skládky paliv, surovin, produkt a odpad a zachycených exhalát
a jiné stavby, za ízení a innosti výrazn zne iš ující ovzduší.

B. mobilní zdroje - REZZO 4 - pohyblivá za ízení se spalovacími nebo jinými motory, která zne iš ují ovzduší.
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emisních strop k roku 2010 byly v roce 2007 spln ny pro SO2, NOX a NH3. Emise VOC byly v roce 2007
t sn nad emisním stropem.

Na emisích TZL se také významn podílejí malé zdroje, které produkují 30 % celkových emisí. Sou asn
se výrazn projevuje sekundární prašnost zp sobená uvol ováním prachových ástic ze zem d lských
ploch.

Tab.: Emise hlavních zne iš ujících látek podle kraj po okresech (t/rok)1

*nezahrnují emise VOC a NH3 z nesledovaných zdroj použití rozpoušt del a chov hosp.
zví at

Tuhé látky SO2 NOx CO VOC NH3
Okres [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok

Blansko 181,8 337,8 322,7 589,9 213,9 264,8

Brno - m sto 129,8 197,4 674,1 367,2 213,2 15,1
Brno -
venkov 343 242,3 1001,7 2276,9 229,6 485,9

B eclav 96,4 107,3 399,6 450,7 307,3 570,2

Hodonín 216,9 2784,9 783,1 388 203,8 801,9

Vyškov 219,5 101,2 131,4 245,4 97,9 252,1

Znojmo 181,9 422,2 425,2 884,2 169 1174,9

Tab.: Celkové emise hlavních zne iš ujících látek ze zdroj , podíly podle kategorií zdroj zne iš ování ovzduší (t.rok-1)

Rok REZZO TZL SO2 NOx CO VOC NH3

Emise 2006 1-4 5329,5 4267,6 19190,2 35188,9 17759,5 6609,4

celkem 2007 1-4 4912,2 4243,6 19093,2 34432,7 18148,1 7398,2

Emise 2006 1–3 1374,2 4174,4 4023,8 5511,3 11228,1 7142,9

1 data pro rok 2007 a zdroje kategorie REZZO 1-3, zdroj HMÚ
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celkem 2007 1–3 1729,20 4 193,10 3737,80 5202,30 10636,20 6335,50

Velké 2006 1 418,7 3243,1 2836,8 2711,6 841,5 2490,9

zdroje 2007 1 441,2 3317,3 2602,1 2448,7 621,9 2500,2

St ední 2006 2 311,3 146,0 379,0 358,7 404,0 1275,2

zdroje 2007 2 324,8 125,0 353,6 364,0 306,1 1 064,7

Malé 2006 3 644,2 785,3 808,0 2441,0 9982,6 3376,8

zdroje 2007 3 963,2 750,8 782,1 2 389,6 9 708,2 2 770,6

Mobilní 2006 4 3538 69,2 15069,4 28921,4 6920,0 255,3

zdroje* ) 2007 4 3600,3 74,5 15452,4 29986,6 7123,3 273,9

Imisní situace

V roce 2007 bylo na t ech stanicích (Brno–Tu any, Brno–st ed a Brno–Masná) z jedenácti zaznamenáno
p ekro ení denního imisního limitu pro suspendované ástice PM10. Dále na ty ech stanicích (ze 13)
klasifikovaných jako dopravní (Brno–st ed, Brno–Výstavišt , Brno–Zvona ka, Brno–Svatoplukova) byl
p ekro en ro ní imisní limit pro oxid dusi itý. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší* byly na 2,4 % území
kraje. Z mapky je jasné, že velkou ást t chto oblastí tvo í území aglomerace Brno. V porovnání s rokem
2005, kdy za oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo definováno 96,9 % území aglomerace a 65,1 %
Jihomoravské zóny, a v porovnání s rokem 2006, kdy tyto oblasti tvo ily 63 % území aglomerace a 58 %
Jihomoravské zóny, se jedná o zlepšení, zejména pokud jde o zónu Jihomoravského kraje.

V roce 2007 bylo na m icích stanicích lokalizovaných na území kraje zaznamenáno pouze p ekro ení
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to na stanici Brno–Kroftova. Jako oblast s p ekro enými
cílovými imisními limity pro ochranu zdraví** bylo vymezeno 1,3 % území kraje. V porovnání s rokem 2005,
kdy za tyto oblasti bylo definováno 78 % území aglomerace a 2 % Jihomoravské zóny, a v porovnání s
rokem 2006, kdy tyto oblasti tvo ily 77 % území aglomerace a 7 % Jihomoravské zóny, se jedná o
zlepšení.

Klimatické údaje

Severozápadní, západní a jihozápadní ást Jihomoravského kraje ( eskomoravská a Brn nská vrchovina)
spadají do mírn teplé klimatické oblasti. Centrální, jižní a jihovýchodní ást mají podmínky teplé oblasti.
Pr m rná ro ní teplota kolísá mezi 8,5 až 9,5 °C, pr m rná m sí ní teplota nejteplejšího m síce roku
( ervence) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,5 °C, nejstuden jšího pak (ledna) od -2,5 do -2,0 °C.
Ro ní úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500 mm.

Centrální a jihovýchodní ást m sta Brno se nachází v teplé klimatické oblasti, severozápadní pak spadá
do oblasti s mírn teplým klimatem. Pr m rná ro ní teplota kolísá mezi 8,5 až 9,0 °C, pr m rná m sí ní
teplota nejteplejšího m síce roku ( ervence) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,0 °C, nejstuden jšího
pak (ledna) od -2,5 do -2,0 °C. Ro ní úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500 mm.

V posledních dekádách se objevují klimatické výkyvy v návaznosti na probíhající klimatické zm ny.

3.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdroji hluku jsou zejména dopravní za ízení (dálnice, silnice, m stské komunikace, železnice a letišt ),
mén pak technologická za ízení (t žba, pr mysl). V pásmech p iléhajících ke zdroj m jsou hygienické
limity p ekra ovány, což je významné zejména v hust obydlených oblastech, na v tšin dot eného území
je však hluková situace vyhovující.

Nejvýznamn jším zdrojem hluku je silni ní doprava. Nejvyšší po et obyvatel na území kraje, dot ených
hlukem (ukazatel Ln pro rušení spánku je 60 dB) z dopravy na nejvíce frekventovaných silnicích, žije v
aglomeraci Brno (33 490 obyvatel), dále ve Znojm (5 575 obyvatel), v Bu ovicích (1 110 obyvatel) a v
B eclavi (859 obyvatel). Celodenn (Ldvn = 70 dB) je hlukem z dopravy dot eno cca 29 657 obyvatel
brn nské aglomerace, 5 197 obyvatel Znojma, cca 998 obyvatel Bu ovic a cca 793 obyvatel v B eclavi.1

1 Zdroj: Stav životního prost edí v krajích - Jihomoravský kraj 2007, Cenia, Jihomoravský kraj.
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V území se vyskytuje ada významných, jednoduchých, drobných nebo nevýznamných zdroj ionizujícího
zá ení, p evážn pro léka ské nebo technické aplikace. Úrove zá ení se v celém dot eném území
pohybuje v úrovni p irozeného pozadí, nejsou p ekra ovány limity ozá ení obyvatel.

V území se vyskytuje ada vysokofrekven ních (vysíla e, radiolokátory) resp. nízkofrekven ních (elektrická
za ízení) zdroj neionizujícího zá ení, bez konflikt s hygienickými limity.

Další charakteristiky, které by bylo nutno zohlednit, nejsou specifikovány.

3.4. Povrchová a podzemní voda
Vodní toky a nádrže

Povodí zájmového území Jihomoravského kraje je sou ástí povodí eky Moravy. Toto povodí se na území
Jihomoravského kraje skládá ze dvou samostatných hydrologických celk , které se v mnoha aspektech
chovají odlišn ; prvním je povodí Moravy nad soutokem ek Moravy a Dyje a druhým je díl í povodí Dyje.
Plocha povodí Moravy v eské republice zaujímá 26,2% z celkové rozlohy eské republiky. eskou ást
povodí eky Moravy tvo í zem d lská p da (59,2%), lesy (31,2%), vodní plochy (1,45%) a sídelní oblasti
(1,51%). Pr m rný ro ní úhrn srážek v povodí Moravy iní 635 mm a hodnota pr m rného ro ního odtoku
iní 3 430 mil. m3.

Zna ná ást tok , které protékají územím Jihomoravského kraje, mají prameny v jiných krajích
(Olomoucký, Zlínský, Vyso ina) a n které i v zahrani í (Rakousko, Slovensko).

Hlavními toky jsou : 

• Dyje se Želetavkou a s 29 p ítoky (starými koryty),
• ást eky Hané s p ítoky, Jevišovka s 1 p ítokem,
• Svratka se 14 p ítoky,
• Svitava se 7 p ítoky,
• Jihlava a Oslava se 4 p ítoky,
• Kyjovka a Morava (s p ítoky a dopravními cestami).

V tšina t chto hlavních tok a významných p ítok je ve správ Povodí Moravy s.p. Ostatní menší toky
jsou ve správ Les R, Zem d lské vodohospodá ské správy (ZVS), obcí, Vojenských újezd , Správy
národních park a fyzických i právnických osob.
Na hlavních tocích je dev t um lých vodních d l, které jsou ve správ Povodí Moravy a mají n kolik
hlavních funkcí. Jsou to:

• na ece Dyji VD Vranov (akumulace, energie, rekreace, zdroj pitné vody),
VD Znojmo (vyrovnávací nádrž, zdroj pitné vody, energie),
VD Nové Mlýny (horní, st ední, dolní) (akumulace, rekreace, závlahy),

• na ece Svratce VD Brno - Kníni ky (akumulace, energie, rekreace),
• na ece Jevišovce VD Jevišovice (akumulace),
• na ece Skali ce VD Oleksovice (akumulace),
• na ece K etínce VD Letovice (akumulace, energie, rekreace),
• na ece B lé VD Boskovice (zdroj pitné vody, akumulace),
• na ece Malá Haná VD Opatovice (akumulace, zdroj pitné vody)

Ve správ ZVS je 11 v tších nádrží v bývalém okrese Blansko, 11 nádrží v Brn - venkov , 5 nádrží na
B eclavsku, 9 nádrží na Hodonínsku, 3 nádrže na Vyškovsku a 16 nádrží na Znojemsku. Jejich funkce je
p evážn akumula ní i když jen lokálního významu.

Velká ást menších rybník a nádrží je ve správ ostatních institucí (Lesy R, obce, Vojenské újezdy,
Správa národních park a fyzické i právnické osoby). Tyto nádrže mají rovn ž lokální akumula ní
význam. Jejich další využití je energetické nebo jde o chovné rybníky.

istota tok a nádrží

istota tok a její vývoj je dlouhodob sledován v mnoha parametrech ve státní síti sledování kvality
povrchových vod.
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V roce 2007 bylo hodnoceno 31 profil na vodních tocích Morava, Dyje, Svitava, Svratka, Jihlava,
Trkmanka, Jevišovka, Litava, Kyjovka, Bobrava, Oslava, Rokytná a Veli ka.
Ve skupin A dosahovaly nej ast ji IV. a V. t ídy AOX, celkový fosfor a nerozpušt né látky. Již dlouhodob
je v kraji nejzne išt n jším tokem Trkmanka. Jen o n co lépe byly hodnoceny Litava, Kyjovka a Rokytná.
Morava m la ve III. t íd za azenou v tšinu profil v ukazatelích CHSKCr a BSK5 a na dolním toku veškerý
fosfor. Jihlava dosáhla v celkovém hodnocení nejlepší kvality v eznovicích (ve III. t íd pouze
dusi nanový dusík a AOX). Svitava byla hodnocena III. t ídou u dusi nanového dusíku a veškerého fosforu
na všech profilech v kraji. Obdobnou kvalitu zaznamenala Svratka, ale v n kterých profilech dosáhlo III.
t ídy více ukazatel . Dyje byla nejlépe hodnocena v okolí Znojma, kde žádný z ukazatel nep esáhl II.
t ídu.
Ve skupin B dosáhl III. t ídy pouze chlorbenzen, p i emž se projevil vliv vyšší meze stanovitelnosti jedné
z laborato í.
Ve skupin C byly nejvíce zne išt ny Trkmanka, Kyjovka a Litava. Ve IV. a V. t íd byly veškeré železo,
veškerý mangan a zinek. Ve III. t íd na n kterých tocích rtu a m .Ve skupin D ovlivnil výsledné
zat íd ní zejména chlorofyl.

Obecn je možno konstatovat, že u v tšiny tok , zejména menších, kde vodnatost je pom rn malá,
zne ist ní zna n kolísá a pohybuje se od III. do V. t ídy. Jedná se o zne ist ní anorganického tak
i organického p vodu.
P í inou je stále nedosta ující územní a provozní intenzita išt ní odpadních vod u bodových zdroj
zne iš ování, množství malých sídel, u kterých chybí OV, rozsáhlé plošné zne iš ování povodí vodních
tok zejména intenzivní zem d lskou výrobou a pr saky ze starých ekologických zát ží, aglomeracemi
s pr myslem bez ochrany p i haváriích (zejména ropnými produkty) i splachy vyt žených hlušin.
Dokladem jsou místní ekologické katastrofy spojené s úhynem ryb. Situace v išt ní odpadních vod se
však v poslední dob výrazn zlepšuje.
Zne ist ní tok zp sobuje následn zanášení nádrží a zmenšení jejich akumula ních schopností p i
povodních a omezení využití vod z t chto tok pro závlahy. Na zne ist ní tok se podílí i innosti
a zástavby na horních tocích mimo území Jihomoravského kraje.
Kvalita vody v nádržích a rybnících odpovídá kvalit vody na tocích a je pom rn špatná. Zejména sinice
ohrožují zdravotní stav vodních živo ich a omezují rekrea ní využití vodních nádrží. Zne ist ní je
dlouhodobé a jeho sanace si vyžádá delší dobu než u tok , kde samo isticí procesy probíhají rychleji.
Jsou to zejména usazené kaly, které p itekly z tok i ob asných vodote í a omezující akumula ní
schopnosti t chto nádrží.
Podzemní voda
Z regionáln hydrogeologického pohledu spadá oblast JMK do následujících hydrogeologických rajón :
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Rajóny svrchní vrstvy:

• 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané
• 1641 Kvartér Dyje
• 1642 Kvartér Jevišovky
• 1643 Kvartér Svratky
• 1644 Kvartér Jihlavy
• 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu
• 1651 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Rajóny základní vrstvy:

• 2230 Vyškovská brána
• 2241 Dyjsko-svratecký úval
• 2242 Ku imská kotlina
• 2250 Dolnomoravský úval
• 3110 Pavlovské vrchy a okolí
• 3222 Flyšové sedimenty v povodí Moravy
• 3230 St edomoravské Karpaty
• 4230 Ústecká synklinála v povodí Svitavy
• 5221 Boskovická brázda - severní ást
• 5222 Boskovická brázda - jižní ást
• 6540 Krystalinikum v povodí Dyje
• 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
• 6560 Krystalinikum v povodí Svratky
• 6570 Krystalinikum brn nské jednotky
• 6620 Kulm Drahanské vrchoviny
• 6630 Moravský kras

Hydrogeologický rajón je pokládán za základní územní jednotku pro bilancování podzemních vod.
Ur ujícím hlediskem pro za len ní území do jednotlivých hydrogeologických rajón jsou geologická
a hydrogeologická charakteristika horninového prost edí a hydrologická, klimatická a morfologická
charakteristika (režim podzemních a povrchových vod, vodní toky, morfologie terénu, srážky, atd.).
Hydrogeologická rajonizace uplat uje ty místné íselné ozna ení, kde první pozice uplat uje základní
genetickou charakteristiku:

• 1 ... hg rajony v kvartérních fluviálních sedimentech,
• 2 ... hg rajony v neogenních a k ídových pánevních sedimentech,
• 3 ... hg rajony v paleogenních a k ídových pánevních sedimentech Karpatské soustavy,
• 4 ... hg rajony v sedimentech svrchní k ídy,
• 5 ... hg rajony v sedimentech permokarbonu,
• 6 ... hg rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika.

Druhá pozice vytvá í skupinu hg rajon , které mají vzájemnou souvislost. T etí pozice je vlastní hg rajon,
totožný se základní jednotkou vodohospodá ské bilance podzemních vod. A tvrtá pozice (v našem
p ípad neuvád ná) ozna uje subrajon, tedy d lení, které je žádoucí z pohledu podrobn jší bilance
podzemní vody.
Konkrétní údaje o hladin podzemní vody nejsou relevantní pro ú ely posouzení a nebyly zjiš ovány.

3.5. P da
P da je jednou ze základních p írodních složek ekosystému a pat í k d ležitým p írodním zdroj m. Jejím
využíváním dochází k p em n na antropogenní kulturní krajinu.
Úvalové ásti Jihomoravského kraje a podh í Jihomoravských Karpat mají p dy s nejvyšším produk ním
potenciálem v R, ale jsou zárove vystaveny silné antropogenní v trné i vodní erozi. Jihomoravský kraj
má nejvyšší zastoupení p d s nejvyšším produk ním potenciálem ze všech kraj R.
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Podíl zem d lské p dy na celkové vým e území kraje p ekra uje hranici 60 % a je tak mnohem vyšší než
celostátní pr m r (54,2 %), ve struktu e pozemk tvo í více než polovinu vým ry kraje orná p da (kraj
50,3%, R 39,0%).

Tab.5: Bilance p dy a podíly z celkové vým ry v Jihomoravském kraji (stav k 31.12.2005)

Druh ha %

orná p da 355 609 50,3

trvalé travní porosty 28 307 4,0

zahrady, ovocné sady 24 860 3,5

Zem d lská p da

vinice 14 000 2,0

Zem d lská p da celkem 425 323 60,2

lesní pozemky 196 276 27,8Nezem d lská p da

vodní plochy 14 930 2,1

Nezem d lská p da celkem 281 351 39,8

Celková vým ra 706 674 100,0

V jižní ásti kraje je rozvinuto vinohradnictví a ovocná ství. V kraji je více než 90 % všech vinic v rámci R.
V kraji se nachází také více než p tina (20,3%) ovocných sad celé republiky. Na druhé stran mají v kraji
oproti pr m ru v R daleko nižší zastoupení trvalé travní porosty (4,0% v kraji, v R 12,2%).

P da poblíž dálnic a rychlostních silnic je stále velmi atraktivní pro investory, asto dochází i k zábor m
p d v I.t íd ochrany. Sou asn dochází ke zvyšování podílu pozemk zem d lsky
neobhospoda ovaných, u kterých se vlastníci snaží dosáhnout zm ny využití pozemk zem d lských na
pozemky stavební.

P dní fond je na ad míst ohrožen vodní erozí, v poslední dob zejména vlivem p ívalových srážek
dochází k poškození p íznivých fyzikálních vlastností p dy. Vzr stají plochy neobhospoda ovaných
pozemk . Ke kontaminaci zem d lských p d dochází lokáln , v návaznosti na n které stávající podniky
a skládky.

3.6. Horninové prost edí a p írodní zdroje
Rozvoj oblasti (rozvoj bydlení, infrastruktura) s sebou nese pot ebu erpat nové nerostné zdroje. V rámci
rozvoje Jihomoravského kraje bude využíváno stávajících ov ených zásob, p i emž koncepce surovinové
politiky po ítá s budoucím využitím ložisek stavebního kamene, št rkopísk , celkovým snižováním t žby
vápenc a lokálním zvyšováním t žby živcové suroviny. Místní význam nep esáhne využití ložisek
kvalitních cihlá ských surovin a slévárenských písk .

Ov ená ložiska ropy a zemního plynu jsou vázána na jih moravské ásti víde ské pánve, v sou asné
dob je t ženo cca 97 % celkové t žby v R, což ovšem pokrývá 4 % celostátních pot eb. Lignit jako
palivo p edstavuje nejmén kvalitní surovinu s trendem postupného snižování spot eby. S dalším využitím
jeho zásob se v sou asnosti i v blízké budoucnosti nepo ítá, ve výhledu by lignit mohl p edstavovat pouze
cennou chemickou surovinu.

Hlavní faktory, omezující využívání ložisek nerostných surovin, jsou prvky ochrany p írody a krajiny
(CHKO, MCHÚ, prvky ÚSES, NATURA 2000), ochrany povrchových a podzemních vod (CHOPAV, PHO
vodních zdroj ), ochrana lesního a p dního fondu, na lokální úrovni i st ety se stávající infrastrukturou.

ada ložiskových objekt byla vymezena p ed zavedením t chto prvk ochrany. V konkrétních p ípadech
(posuzování dalších prodloužení POPD) bude nutné pe liv zvažovat váhu obecného zájmu ochrany
p írody oproti možnosti hospodárného dot žení ložiska. Vlivy na primární p írodní zdroje (tzv.
neobnovitelné) lze omezit dostate ným využitím druhotných zdroj surovin.

3.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Jihomoravský kraj z hlediska biogeografického do sebe zahrnuje 3 provincie panonskou (od jihu),
karpatskou (resp. západokarpatskou subprovincii ve východní a centrální ást regionu) a provincii
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Hercynskou (od západu). Region je nejteplejší oblastí v R. To se pochopiteln odráží ve velmi pestrém
zastoupení nejrozli n jších typ ekosystém a rostlinných a živo išných spole enstev.

Pro jižní ást kraje je charakteristické zastoupení jak spole enstev lužních, vodních a mok adních
(vázaných p edevším na eky Dyji a Moravu), tak i kontrastních typ spole enstev xerotermních a
suchomilných, p edevším na vápnitých podkladech (na flyši a vápencích - Pálava). Karpatskou ást kraje
reprezentují p edevším dob e zachované lesní a lu ní ekosystémy (Ch iby, ást Bílých Karpat). Jedine ný
(by maloplošný) je výskyt spole enstev vázaných na vápencový kras (Moravský Kras). Západní ást kraje
již náleží do Hercynské provincie. Zde jsou t žišt m hodnot p edevším spole enstva lesní a lu ní.

Ochrana p írody a krajiny

Jihomoravský kraj pat í v rámci R k region m s velmi vysokým zastoupením p írodních hodnot. V kraji se
z velkoplošných chrán ných území nachází 1 národní park (NP) - Podyjí a 3 chrán né krajinné oblasti
(CHKO) - Moravský Kras, Pálava a Bílé Karpaty (menší ást). Na území Jihomoravského kraje byly
z ízeny 2 biosférické rezervace UNESCO (Bílé Karpaty, Dolní Morava). Bylo zde vymezeno mimo ádn
vysoké množství maloplošných chrán ných území (224). Na území kraje bylo vyhlášeno 175 evropsky
významných lokalit (EVL) a 7 pta ích oblasti soustavy NATURA 2000. Na základ novelizace pak bylo
dopln no dalších 12 EVL. Rovn ž zde bylo vyhlášeno 20 p írodních park . Velké množství již vyhlášených
významných krajinných prvk ze zákona (VKP) je nedílnou sou ástí pom rn hustého územního systému
ekologické stability (ÚSES) jak na regionální, tak lokální úrovni.

Tab.: Velkoplošná chrán ná území v Jihomoravském kraji

Název Statut Rozloha (ha)

Podyjí Národní park (NP) 6300

Bílé Karpaty Chrán ná krajinná oblast
(CHKO) 9200

Moravský kras CHKO 9200

Pálava CHKO 8332
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Tab.: P írodní parky v Jihomoravském kraji
Halasovo Kunštátsko í ky

Lysicko St ední Pojihlaví

Rakovecké údolí Údolí Bílého potoka

eho kovo Ko enecko Výhon

Svratecká hornatina Niva Dyje

Baba Mikul ický luh

Podkomorské lesy Strážnické Pomoraví

Bobrava Ždánický les

Niva Jihlavy Jevišovka

Oslava Rokytná

Tab.: Seznam pta ích oblastí v Jihomoravském kraji
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví Hovoransko - ejkovicko

Soutok - Tvrdonicko Lednické rybníky

Pálava St ední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny

Podyjí

ab.10: Seznam evropsky významných lokalit v Jihomoravském kraji
Baštinský potok Jezero Niva Dyje Široký

Bezru ova alej Jižní svahy Hád Nový zámek Jevišovice Šlapanické slepence

Bílá hora Kamenný vrch O ov Špice

Bílé Karpaty Kamenný vrch u Kurd jova Och zky - Nedánov Št pánovský lom

Bílý kopec u ej e Kaolinka Únanov Oleksovická mok ina Šumické rybníky

Biskoupský kopec Kapánsko Panský les - Jezdiny Tasovický lom

Blansko - kostel Klentnice - kostel sv. Ji í Paví kopec Tavíkovice - zámek

Borotín - zámek Knížecí les Pekárka Trávní dv r

Bosonožský hájek Kope ky u Únanova Pisárky Trenckova rokle

Božické rybníky Krumlovsko-Rokytenské slepence Píse ný rybník Trkmanec - Rybní ky

Božický mok ad Krumlovský les Pod Rybníkem Trkmanské louky

B eclav - kaple u nádraží K etín - zámek Podmolí - strouha Turold

B ežanka a B ežanský rybník K tiny - kostel Podyjí Tvo ihrázský les

Bu ovice - zámek Kuntínov Polámanky U Huberta

Bzenecká st elnice Kv tnice Popice - fara U kapli ky

Citonice - rybník Skalka Lapikus Pouzd anská step - Kolby U Michálka

Crhov - Rozsí ka Lednice - zámek P ední kout Údolí Dyje

ejkovické Špidláky Lednické rybníky P ísnotický les Údolí Chlébského potoka

ekal Letišt Marchanice Rakšické louky Údolí Jihlavy

ernecký a Milonický hájek Lipov - kostel Rakovecké údolí Údolí Oslavy a Chvojince

ertoryje Lom u Žer tek Rendezvous Údolí Svitavy

epi k v vrch Lou ka Rojetínský hadec Uher ice - zámek

ervené strán Louky pod Kumstátem Prudká Úvalský rybník

lupy Lov ický potok a Jordánek Rosice - zámek Valtrovický luh

D dice - kostel Lu ní údolí Rumunská bažantnice Váté písky

D dkovo Malhostovické kope ky Rybni ní záme ek Ve Žleb

D vín Malhostovická pecka eka Rokytná V te ovská vrchovina

Dlouhá Lhota Mašovická st elnice Sivický les V trníky

Drnholecký luh Mašovice - lom Skalky u Havraník Visengrunty
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Dunajovické kopce Mezi lomy Skalky u Sedlece Vracovská doubrava

Emin záme ek Mikulovický les Slanisko Dobré Pole Vranov nad Dyjí - základní škola

Hadcové strán v údolí Jihlavy Milejovské louky Slanisko Novosedly Vranovický a Pla k v les

Hevlínské jezero Milotice - letišt Slanisko u Nesytu Vrbický hájek

Hobrtenky Milovický les Slavkovský zámecký park a aleje Vrbovecký rybník

Hodonínská doubrava Miroslavské kopce Sokolí skála Vypálenky

Horky u Milotic Moravský kras Soutok - Podluží Výrovické kopce

Hostim - zámek Mou ínov - Druhý rybník Starý zámek Jevišovice Za Dyjí

Hovoranské louky Mušenice Stepní strán u Komo an Zápov u Karlína

Hovoranský hájek Mušovský luh Stolová hora Zimarky

Ch iby Na Adamcích Strabišov - Oulehla Zkamen lá svatba

Jankovec Na Kocourkách Stránská skála Zlobice

Jaroslavice - zámek Na lesní horce Strážnická Morava Znojmo - hrad

Jasenová Na eratický kopec Strážnicko Znojmo - Kostel Nalezení sv.
k íže

Javorník - hliník Nad Brn nskou p ehradou St elická bažinka Z ídla u Nesva ily

Je meništ Nad kapli kou Studánkový vrch Ždánický les

Jedlový les a údolí Rokytné Nad Vápenkou Svatý kope ek u Mikulova Žeb tín

Jevišovka Netopýrky Šévy Židlochovický zámecký park

3.8. Krajina
Pestré p írodní podmínky oblasti se odrážejí v nejr zn jších typech krajin zastoupených v oblasti. Za
posledních 50 let však došlo ke zna ným strukturálním zm nám, vyplývajících z geopolitických d vod
(socializace venkova, velkovýrobní zem d lská produkce, scelování orné p dy, velkoplošné odvodn ní
apod.), které se pov tšinou negativn projevily na tvá nosti naší krajiny. Intenzivn ji se tento proces
odehrával v nejúrodn jších oblastech, tedy na jižní Morav .

V sou asnosti jsem sv dky marginalizace n kterých ástí krajiny, což se projevuje zvýšením plošného
podílu ladem ponechaných pozemk , krajinné zelen a lesních ploch. V suburbánních oblastech díky
dynamickému rozvoji dochází naopak k zastavování rozsáhlých vým r. Tyto trendy jsou však
celorepublikové a odrážejí politické a socioekonomické zm ny po roce 1989.

Region je zna n  r znorodý. Prochází jím ostrá geografická hranice, která koreluje se zp sobem
využívání a prostorovým rozmíst ním jednotlivých krajinných typ .

Severní, severozápadní a západní okraj regionu tvo í p evážn lesopolní krajiny hercynika, které
p edstavují harmonický typ kulturní krajiny s vysokým rekrea ním potenciálem. V karpatské ásti regionu
vzhledem k úrodnosti došlo ke zna nému odlesn ní a intenzivnímu zem d lskému využívání. P esto i zde
nalézáme rozsáhlé hodnotné segmenty s vysokým rekrea ním potenciálem, jakými jsou Ch iby, Ždánický
les a p edevším Bílé Karpaty a Pálava. Jižní Morava p edstavuje intenzivn zem d lsky obd lávaný
komplex polních a lesopolních krajin panonika. Specifikem je p stování vinné révy v nejteplejších
oblastech. Na mnoha místech v nejteplejší ásti kraje se tak zachovaly rozsáhlé segmenty pestré sm ny
kultur (st ídání vinohrad , polních sad a zahrad) a záhumenková hospodá ství, p edstavující jedine ný
krajinný typ a zp soby využívání, které nemají jinde v R obdoby.

3.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Jihomoravský kraj dlouhodob pe uje o své kulturní bohatství, kterým je množství kulturních památek.
Jedním z d ležitých nástroj podpory kulturního d dictví je poskytování finan ních p ísp vk vlastník m
na obnovu kulturních památek z rozpo tu kraj , nebo z grantových program 1.

1 Po dlouhá p edchozí desetiletí byla opomíjená pé e o sakrální objekty, dnes díky zájmu kulturní ve ejnosti mají tyto stavby
ve skupin obnovovaných památek tak ka nejv tší zastoupení.
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V Jihomoravském kraji se nachází množství významných kulturních památek, hrad , zámk , církevních
staveb, dom , drobné architektury, nap . kapli ek, božích muk a soch sv tc , pokrývajících v podstat celé
jeho území. Z t chto památek jsou Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat zapsány na Listin sv tového
kulturního d dictví UNESCO.

Národní kulturní památky

• Blansko Zámek Kunštát, Zámek Lysice, Zámek Rájec nad Svitavou, Poutní kostel Jména
Panny Marie ve K tinách

• Brno-m sto Vila Tugendhat, Kostel sv. Petra a Pavla - Petrov v . d kanství, konzisto í a
kanovnických rezidencí, hrad a pevnost Špilberk, estné poh ebišt na úst edním

 h bitov , Kostel Sv. Jakuba V tšího, Kounicovy vysokoškolské koleje
s památníkem Vít zství nad fašismem v Brn , Moravské zemské desky

• Brno-venkov Nedv dice, Pernštejn, areál zámku,
• B eclav Zámek Lednice, Zámek Valtice, archeologické nalezišt Dolní V stonice v .

souboru nejvýznamn jších nález
• Hodonín Zámek Milotice, Velkomoravská sídelní aglomerace Mikul ice v . souboru nález
• Vyškov Zámek Bu ovice, Zámek Slavkov u Brna
• Znojmo Znojmo -Rotunda Sv. Kate iny, Hrad Bítov, Zámek Uher ice, Zámek Vranov nad

Dyjí, z ícenina hradu Nový Hrádek u Lukova, Slup - vodní mlýn

Krajinné památkové zóny
• Brno-venkov, Vyškov Bojišt bitvy u Slavkova
• B eclav Lednicko-valtický areál

M stské památkové rezervace
• Brno-m sto Brno
• B eclav Mikulov
• Znojmo Znojmo

M stské památkové zóny
• Blansko Boskovice, Lomnice u Tišnova
• Brno-venkov Ivan ice
• B eclav Valtice
• Hodonín Kyjov, Veselí nad Moravou, Strážnice
• Vyškov Vyškov, Slavkov u Brna
• Znojmo Moravský Krumlov, Jevišovice

Vesnické památkové rezervace
• Blansko Veselka
• B eclav Pavlov
• Hodonín soubor vinných sklep Plže v Petrov

Vesnické památkové zóny
• Brno památková zóna lidové architektury Tu any – Brn nské Ivanovice

Archeologické rezervace
• Brno-m sto lokalita Staré Zámky u Líšn
• B eclav lokalita B eclav-Pohansko
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Soubor technických památek
• Blansko Soubor technických památek Stará Hu - Josefské údolí u Olomou an

3.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dot ené území pat í z dopravního hlediska k nejvýznamn jším v eské republice. Region je významnou
k ižovatkou dvou hlavních st edoevropských dopravních sm r : IV. multimodálního koridoru (z N mecka
a severní Evropy na Balkán) a VI. multimodálního koridoru (z Polska a východního Pobaltí sm rem na
Rakousko a Itálii).

Dopravní sí dot eného území má p evážn radiální podobu, s centrem ve m st Brn . V okrajových
ástech je sí dopln na dv ma významnými tangentami (pomoravský koridor na východ , historické

spojení Prahy s Vídní na západ regionu).
Hlavní problémy se soust e ují v oblasti nedokon ené páte ní sít komunikací a zanedbané údržby
komunikací II. a III. t íd (které spadají pod správu kraj , nikoliv státu).

Kraj se nachází na hlavní vnitrostátní silni ní trase Praha – Brno – Ostrava s odbo kami jižním sm rem na
Víde a Bratislavu a severním na Svitavy a Hradec Králové. Tyto tranzitní trasy, které jsou reprezentovány
dálnicí D1 (Praha – Brno – Krom íž), D2 (Brno – Bratislava), I/52 (Brno – Mikulov – Víde ) a I/43 (Brno –
Svitavy), I/53 (Poho elice-Znojmo), I/55 (B eclav-Hodonín-Uherské Hradišt ) jsou zna n vytíženy,
nejvyšší intenzity dopravy se vyskytují v okolí Brna, kde na dálnici D1 dosahují tém 60 tis. vozidel denn .
Pr b žn probíhá výstavba velkého m stského okruhu v Brn , stavby v rámci p estavby železni ního uzlu
v Brn , realizace díl ích obchvat obcí a p íprava optimalizace dopravní infrastruktury mezinárodního
významu - rozší ení dálnice D1, R43, R52 a další stavby.
Kraj s velmi intenzivní tranzitní dopravou má z moravských kraj nejvyšší emise z dopravy a t etí nejvyšší
v R (po Praze a St edo eském kraji) v R. Podíly kraje na celkových emisích jednotlivých látek z
dopravy se pohybují okolo 12 % (tém 2 mil. t CO2), rovn ž m rné emise v kraji na plochu jsou velmi
vysoké (276 t CO2 na km2, 106 kg PM na km2). Trend emisí CO2 a N2O je stoupající, na nár stech se
výrazn ji podílí ve ejná silni ní a nákladní silni ní doprava. Emise PM10 stagnují, NOx a VOC
zaznamenávají pokles.

3.11. Jiné charakteristiky životního prost edí
Nakládání s odpady
Mezi nejvýznamn jší problémy v oblasti odpadového hospodá ství pat í nerespektování principu využití
odpad a p evažující ukládání odpad na skládky, i když se v sou asné dob situace zlepšuje. Tato
skute nost je dána i tím, že v regionu vznikají nová za ízení, kde jsou odpady zpracovávány, a dále se
také navyšuje kapacita stávajících za ízení. P i preferování využití odpad  p ed jejich odstran ním hrají
velkou roli ekonomické podmínky.

* V roce 2004 bylo skládkováno 383 tis. t odpad nikoliv 328 tis. t odpad (což bylo zp sobeno chyb jícími daty v hlášení jedné
skládky).

Jihomoravský kraj je z hlediska odpadového hospodá ství charakteristický p edevším velkou koncentrací
zem d lské výroby a p ítomností moravské metropole Brna. Z toho vyplývá i skladba produkovaných
odpad . D ležitým lánkem v nakládání s odpady je spalovna komunálních odpad , jejíž provoz zajiš uje
vysoký podíl energetického využívání odpad  p edevším v Brn . Tento fakt podporuje pln ní cíl Plánu
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odpadového hospodá ství kraje v oblasti snižování množství odpad odstran ných skládkováním.
V sou asnosti probíhá rekonstrukce brn nské spalovny a její zkapacit ování.

Nejv tší podíl materiálov využitelných složek z komunálních odpad tvo í papír a lepenka, kovy,
biologicky rozložitelný odpad, sklo a plasty. Naopak nejnižší podíl na materiálov využitelných složkách
tvo í elektroza ízení, textil, baterie a akumulátory, což odpovídá celorepublikovému trendu.

Co se tý e nakládání s odpady, v Jihomoravském kraji se v tšina komunálního odpadu stejn jako v celé
R zneškod uje skládkováním. Z dalších zp sob nakládání s KO jsou významné spalování, úprava

biologickými metodami. Ve srovnání s R se v kraji více odpadu spaluje, což je zp sobeno provozem
spalovny komunálních odpad SAKO v Brn , a mén odpadu se upravuje fyzikálními a chemickými
postupy.

Nejv tší podíl na produkovaném množství odpad mají odpady ze zem d lství, pr myslu, stavebnictví
a demolic, odpady komunální a odpady ze za ízení na zpracování odpadu a z OV.

V celorepublikovém m ítku není Jihomoravský kraj producentem významného množství nebezpe ných
odpad - produkce nebezpe ných odpad se dlouhodob pohybuje pod pr m rnou hodnotou pro kraje v

R. Navíc lze konstatovat mírn klesající tendenci celkové produkce nebezpe ných odpad .

Dominantním zp sobem p i nakládání s nebezpe nými odpady je skládkování – v kraji jsou pro
skládkování nebezpe ných odpad dostate né kapacity, p edevším v jižní ásti kraje, kde chybí kapacity
pro využití nebezpe ných odpad . Nedostate ná kapacita za ízení pro využití n kterých druh
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nebezpe ných odpad má za následek pom rn vysoký podíl jejich skladování za ú elem následného
exportu mimo území kraje. V rámci regionu jsou z n kterých ástí Jihomoravského kraje sváženy
komunální odpady a skladovány i zpracovány v kraji Vyso ina.

Jihomoravský kraj má zpracovaný a schválený „Plán odpadového hospodá ství“ z roku 2004, který
obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodá ství, v etn bilance vztah mezi produkcí odpad
a nakládání s odpady, stanovení cíl a postup pro p edcházení vzniku odpad , omezování jejich
množství a nebezpe ných vlastností a dále pro jejich využívání a odstra ování. Jeho cílem je navrhnout
takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní sou asný systém a up ednostní
materiálové a energetické využívání odpad  p ed jejich odstran ním. Na tento plán dále navazují Plány
odpadového hospodá ství p vodc odpad , které musí být zpracovány v souladu s p edm tnou vyhláškou
a samoz ejm v souladu s legislativou. V Jihomoravském kraji byla zaznamenána tendence výstavby
sb rných dvor i v obcích s malým po tem obyvatel, což souvisí s pot ebou koordinovat odpadové
hospodá ství v malých regionech.

3.12. Pravd podobný vývoj životního prost edí v dot eném území bez provedení koncepce

Stávající trendy životního prost edí v dot eném území, jež budou bez provedení koncepce a koncepcí z ní
vycházejících nadále prohlubovány:

• nadále se bude snižovat reten ní schopnost krajiny,

• bude p etrvávat nízká biodiverzita zem d lských ekosystém ,

• rovn ž bude p etrvávat snížená biodiverzita monokulturních les ,

• bude i nadále docházet k marginalizaci rozsáhlých ploch v krajin ,

• dojde k nár stu zne išt ní ovzduší, a to p edevším v místech soust ed ní obyvatel, služeb a blízkosti
zatížených komunikací,

• porostou emise z malých stacionárních zdroj (domácích topeniš , p edevším z horších paliv)
a z mobilních zdroj zne iš ování ovzduší,

• nebude ešena a nadále bude prohlubována problematika zne išt ní povrchových vod,

• dojde k dalšímu prohloubení zamo ení Brn nské p ehrady i ostatních vodních ploch v regionu
sinicemi,

• území bude ohrožováno povod ovými stavy,

• nadále bude p etrvávat neuspokojivá situace sekundárního ist ní odpadních vod, odvád ní
odpadních vod a nevyhovujícího systému odkanalizování (zejména v obcích pod 2000 ekvivalentních
obyvatel),

• dojde k celkovému snižování rozlohy orné p dy i zem d lské p dy,

• bude pokra ovat eroze zem d lské p dy,

• nebude ešena p ítomnost ady starých ekologických zát ží, i s extrémní rizikovostí,

• brownfields budou ponechány v neuspokojivém stavu,

• nebude dokon en páte ní komunika ní systém a dojde ke kolapsu nad azené dopravní infrastruktury
kraje,

• nebude ešen špatný stav cyklistické infrastruktury a neexistence koncep ního, uceleného
a použitelného systému cyklistických tras a stezek.
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III. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMN ZASAŽENY

PR JMK je zpracován pro celé území Jihomoravského kraje. Teoreticky je možné, že k ovlivn ní na úrovni
konkrétních projekt  m že dojít kdekoliv na celém území regionu. Popis charakteristik životního prost edí
Jihomoravského kraje dle jeho jednotlivých složek je uveden v p edchozí kapitole.

Vzhledem k charakteru Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 nemají navržená opat ení
resp. z nich vyplývající aktivity zcela jednozna ný územní pr m t. Do jisté míry lze identifikovat územní
pr m t aktivit pouze v rámci tzv. tvrdých investic v oblasti dopravní infrastruktury i infrastruktury
cestovního ruchu avšak Program rozvoje JMK 2010-2013 deklaruje pouze zájem kraje na realizaci
navrhovaných aktivit, nepredisponuje výb r variant ani konkrétního technického ešení projekt
s jednozna nou lokalizací na úrovni zám ru. To je úkolem ízení na podrobn jší úrovni, a už v procesu
po izování územních plán resp. zásad územního rozvoje nebo projektové p ípravy konkrétních
investi ních akcí. Konkrétní vlivy jednotlivých projekt na životní prost edí budou nadále posuzovány
v rámci ízení podle zvláštních p edpis (p edevším územní ízení í po izování územn plánovací
dokumentace) tak, jak to ukládá zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
pozd jších p edpis .

K významnému potenciálnímu ovlivn ní životního prost edí by teoreticky mohlo dojít v oblastech, které
jsou chrán ny nej ast ji z d vodu zvlášt zachovalého stavu ŽP. Jedná se p edevším o území NP Podyjí,
CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský Kras a CHKO Pálava a maloplošná zvlášt chrán ná území.

Charakteristiky ŽP v oblastech zvláštního významu a jejich možné ovlivn ní provedením
koncepce
NP Podyjí, PO a EVL Podyjí

NP Podyjí je rozlohou nejmenším národním parkem v R - 63 km , plocha jeho ochranného pásma iní 29
km . NP Podyjí je situován mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí p i státní hranici s Rakouskem. Národní
park reprezentuje výjime n zachovalou ukázku krajiny í ního údolí v pahorkatinném stupni st ední
Evropy. Ka on Dyje vytvá í unikátní í ní fenomén s etnými meandry, hluboce za íznutými údolími
bo ních p ítok , nejr zn jšími skalními tvary, kamennými mo i a skalními st nami. Území vyniká vysokou
pestrostí rostlinných a živo išných spole enstev danou st ídavou expozicí svah v údolí Dyje. Oblast je
výjime ná svou biologickou rozmanitostí z hlediska zastoupení typ biotop i po tem vyskytujících se
rostlinných a živo išných druh . Mezi nejvýznamn jší biotopy pat í plošn rozsáhlé porosty hercynských
dubohab in, reprezentativní porosty su ových les a acidofilních teplomilných doubrav s kru inkou
chlupatou. Z nelesní vegetace jsou cenná spole enstva vodních makrofyt, št rbinová vegetace
silikátových skal a drolin, suchá v esovišt nížin a pahorkatin, skalní vegetace s kost avou sivou, nízké
xerofilní k oviny s výskytem skalník a acidofilní vegetace efemér a sukulent . V NP se vyskytuje také
celá ada prioritních druh soustavy Natura 2000. Z rostlin je to st eví ník pantoflí ek, z živo ich
p edevším kolonie netopýra velkého, vrápence malého, netopýra velkouchého a netopýra erného. Jedná
se o velmi významný komplex lokalit termofilních druh hmyzu. Z bezobratlých se zde vyskytuje rohá
obecný, kova ík Limoniscus violaceus, tesa ík obrovský a p ástevník kostivalový. Z ryb a obojživelník se
zde vyskytuje vranka obecná a olek velký.

CHKO Bílé Karpaty, EVL Bílé Karpaty, Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Jedná se o bilaterální CHKO, kdy eská ást má délku 70 km, orientaci severovýchod-jihozápad a leží
v nadmo ské výšce 175-970 m. Bílé Karpaty p edstavují mimo ádnou oblast mezi našimi velkoplošnými
chrán nými územími p edevším proto, že jsou nejvyšším poho ím jihozápadního okraje vlastního
karpatského horského systému. Celá oblast, ale zejména její jižní ást, byla po mnoho staletí kultivována
lov kem. P esto, nebo práv proto se zde dochovaly mimo ádn cenné p írodní hodnoty a na mnoha

místech lze hovo it o harmonické krajin . Pro tyto p írodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty za azeny
mezi evropské biosférické rezervace UNESCO. Rozmanité zp soby hospoda ení, r znorodý historický
vývoj a v neposlední ad odlehlost od pr myslových st edisek umožnily zachovat neobvykle vysokou
biodiverzitu na mnoha typech stanoviš , od teplomilných šipákových doubrav po pralesovité horské bu iny,
od teplomilných stepních porost k podhorským p epásaným loukám a nejr zn jším typ m drobných
lesních i lu ních mok ad .
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Bílé Karpaty se staly pojmem p edevším jako území s nejvyšší diverzitou a s nejv tší kvantitou
vstava ovitých rostlin (orchidejí) ve st ední Evrop . P írodní i kulturní faktory tak vytvá ejí z Bílých Karpat
území mimo ádn cenné i v evropském kontextu. Ve st ední ásti CHKO Bílé Karpaty se nachází EVL Bílé
Karpaty. Lesní vegetace je mimo ádná svým rozsahem a zachovalostí, áste n též mimo ádnou
druhovou bohatostí. Lu ní spole enstva Bílých Karpat jsou druhov velmi bohatá a hostí velký po et
chrán ných a ohrožených druh rostlin. Z "naturových" druh rostlin se vyskytují st evi ník pantoflí ek
a srpice karbincolistá.

Kv tnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a p edstavují d ležité úto išt vzácných
a ohrožených druh bezobratlých (hmyz, pavoukovití). Z "naturových" druh živo ich se zde vyskytují
ohnivá ek erno arý, modrásek bahenní, modrásek o kovaný. Rezervace Machová je významná lokalita
druhu Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana se vyskytuje v oblasti Žitkové. Zvláštností této ásti Bílých
Karpat jsou i plevelná spole enstva vyskytující se na malých polí kách a záhumencích bez chemizace.

CHKO Moravský kras, EVL Moravský kras

Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvýznamn jším krasovým územím eské republiky. Posláním
CHKO, EVL soustavy Natura 2000 a ady maloplošných chrán ných území, které jsou zde vyhlášeny je
ochrana krasových jev a p írod blízkých lesních biotop . Krasová oblast zaujímá pruh devonských
vápenc severn od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrt , které odd lují hluboké
ka onovité žleby. V tšina vod, která p itéká z nekrasové ásti Drahanské vrchoviny, mizí na hranicích
vápenc v ponorech do podzemí, kde b hem dlouhého geologického vývoje vytvo ila složité jeskynní
labyrinty. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyn , který s navazujícími jeskyn mi m í tém
35 km, což jej adí k nejrozsáhlejším jeskyním systém m ve st ední Evrop . Na území Moravského krasu
je dnes evidováno p es 1 100 jeskyní. V ad z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života
i vývoje lidské spole nosti.

Geologický podklad, lenitý terén, poloha na rozhraní panonské a hercynské oblasti i výskyt karpatských
druh je p í inou existence specifických rostlinných a živo išných spole enstev. Pozoruhodná je fauna
jeskyní. Nejznám jší jsou netopý i, kterých zde bylo dosud zjišt no 21 druh . V jeskyních Moravského
krasu však žijí i etné druhy bezobratlých živo ich , kte í jsou dokonale p izp sobeni k životu v naprosté
tm . Mnoho z nich zde bylo popsáno jako nové druhy pro v du. Ze skupiny kriticky ohrožených druh
rostlin zde nap íklad ve skalní st n propasti Macocha roste, jako na svém jediném nalezišti v eské
republice, glaciální relikt, kruhatka Matthiolova. Lesy s p evážn  p irozenou druhovou skladbou kryjí
tém 60 % území.

Evropský význam Moravského krasu je umocn n výskytem druh obsažených v p íloze ke Sm rnici
o stanovištích. Jsou to dekorativní orchidej Cypripedium calceolus, teplomilné druhy Pulsatilla grandis
a Echium russicum, drobný mechorost Buxbaumia viridis rostoucí v propasti Macocha, netopý i: Myotis
bechsteinii, Barbastella barbastellus, Myotis myotis, Myotis emarginatus a Rhinolophus hipposideros,
drobná rybka Cottus gobio, zástupce lesních motýl Callimorpha quadripunctaria a mok adní motýli
Maculinea nausithous a Lycaea dispar. Na staré rozpadající se kmeny st ední ásti Moravského krasu je
vázán kova ík Limoniscus violaceus.

CHKO Pálava, PO Pálava, Biosférická rezervace Pálava

Pálava se nachází v severozápadním výb žku Panonské nížiny v nejteplejší a tém nejsušší oblasti
eské republiky, je cenná p edevším významným podílem p irozených nebo málo ovlivn ných stepních

a lesních ekosystém . Nejcenn jší biotopy druhov bohatých stepí, lesostepí, teplomilných doubrav
a su ových les se vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrch . Lesní komplex Milovického lesa
tvo í teplomilné doubravy a panonské dubohab iny. eka Dyje je obklopena lužním lesem, loukami
a mok adními spole enstvy. Území CHKO Pálava se kryje s n kolika EVL (Niva Dyje, Slanisko u Nesytu,
Milovický les, Stolová hora, Klentnice – kostel sv. Ji i, Turold, D vín a Svatý kope ek u Mikulova) a PO
Pálava.

Z ornitologického hlediska spo ívá hlavní význam Pálavy ve hnízd ní vzácných a ohrožených druh ,
z nichž n které zde dosahují nejvyšších hustot v rámci R. K t mto druh m pat í nap . áp bílý Ciconia
ciconia (lesní kolonie), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), dudek chocholatý (Upupa epops), p nice
vlašská (Sylvia nisoria), uhýk obecný (Lanius collurio), strnad lu ní (Miliaria calandra). V Milovickém lese
pravideln hnízdí velmi silné populace kán lesní (Buteo buteo), jest ába lesního (Accipiter gentilis)
a v elojeda lesního (Pernis apivorus). Velmi hojnými druhy jsou i krutihlav obecný (Jynx torquilla),
strakapoud prost ední (Dendrocopos medius) a lejsek b lokrký (Ficedula albicollis). Do NPR K ivé jezero
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se p est hovala i jediná kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Morav . Pavlovské vrchy
p edstavují i jediné pravideln jší zimovišt zední ka skalního v R (Tichodroma muraria).

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Jihomoravského kraje
Na území Jihomoravského kraje a Brn nské aglomerace jsou na základ posouzení imisní situace za rok
2007, dle v stníku MŽP ástka 6/2009 z ervna 2009 vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) na území následujících správních obvod stavebních ú ad :

* Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je p ekro ena hodnota imisního limitu
pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více zne iš ujících látek (oxid si i itý, suspendované ástice PM10, oxid dusi itý, olovo,
oxid uhelnatý a benzen).

** Platí pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do celkového hodnocení zahrnut z d vodu p ekro ení jeho cílového
imisního limitu na v tšin území eské republiky. Imisní a cílové imisní limity (LV a TV) jsou ustanoveny na ízením vlády . 597/2006
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Výb r m icích stanic pro vyhodnocení kvality ovzduší.
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V roce 2007 došlo na území Jihomoravského kraje k p ekro ení imisních limit pro tuhé zne iš ující látky
frakce PM10, NO2 a cílových imisních limit pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjád ené jako
benzo(a)pyren. K p ekra ování imisních limit  v etn mezí tolerance došlo u škodliviny NO2. Meze
tolerance byly p ekro eny na území 3 správních obvod v brn nské m stské aglomeraci.
Jsou to m stské ásti:

• Brno - Malom ice a Ob any
• Brno - sever
• Brno - Židenice
Na celém území Jihomoravského kraje a Aglomerace m sta Brna rovn ž došlo v roce 2007 k p ekro ení
cílového imisního limitu pro troposférický ozón.
Z hlediska limit pro ochranu ekosystém jsou do OZKO za azeny Bílé Karpaty, Moravský kras, NP Podyjí
a Pálava.

Chrán né oblasti p irozené akumulace vod
V oblasti se vyskytuje jedna chrán ná oblast p irozené akumulace podzemní vody, a to Kvartér eky
Moravy, vyhlášené na ízením vlády R . 85/1981 Sb., o chrán ných oblastech p irozené akumulace vod
Chebská pánev a Slavkovský les, Severo eská k ída, Východo eská k ída, Polická pánev, T ebo ská
pánev a Kvartér eky Moravy.

Potenciální ovlivn ní oblastí zvláštního významu pro životní prost edí provedením
koncepce
Žádné významné ovlivn ní území v oblastech zvláštního významu pro životní prost edí se realizací
koncepce Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 neo ekává. Ochrana území chrán ných dle
zvláštních právních p edpis je na úrovni realizace konkrétních projekt vyplývajících z navrhovaných
opat ení resp. aktivit zajišt na zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, tj.
procesem EIA.

P edm tem Programu rozvoje Jihomoravského kraje je rovn ž ada opat ení v oblasti zlepšování stavu
ovzduší a vod a ochrany p írody a krajiny, které jsou dále rozvedeny v Integrovaném programu ke
zlepšování kvality ovzduší JMK, v Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Jihomoravského kraje, v Plánování
v oblasti vod, Koncepci ochrany p írody a dalších oborových strategických dokumentech.

Program rozvoje kraje nenavrhuje umis ování rozsáhlé pr myslové výroby v podob rozsáhlých
pr myslových zón a na druhé stran navrhuje adu opat ení k podpo e rozvoje hromadné integrované
dopravy, železni ní dopravy a rozvoji alternativních druh dopravy. Rovn ž navrhovaná opat ení v oblasti
rozvoje nad azené dopravní infrastruktury mohou p isp t p edevším k vy ešení kritické dopravní situace
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v hust obydlených územích kraje a k p evedení tranzitní dopravy mimo nejzatížen jší oblasti. P esto bude
rozvoj silni ní infrastruktury bezesporu doprovázen nár stem individuální automobilové dopravy, který by
však pravd podobn stejn nastal.

V oblasti vodního hodpodá ství jsou v Programu rozvoje Jihomoravského kraje navržena n která opat ení
p edevším v oblasti istoty vod a protipovod ové ochrany. Realizací navrhovaných opat ení, která vychází
z díl í problematiky blíže ešené v oborových koncepcích, by m lo dojít k rozsáhlám investicím do zlepšení
kvality vody p edevším v povodí Svratky, budování istíren odpadních vod, zvýšení retence krajiny a
zlepšení stavu vodních útvar v ešeném území. Kvartér eky Moravy by mohl být potenciáln dot en
p ípadnou budoucí realizací vodní cesty Morava - Dunaj, která bude v následujícím programovém období
prov ována na projek ní úrovni.

Vyhodnocení vliv koncepce na jednotlivé složky životního prost edí reprezentované referen ními cíli
ochrany životního prost edí je uvedeno v kapitole 6 dokumentace v etn komentá k jednotlivým
identifikovaným vliv m.
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IV. VEŠKERÉ SOU ASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE
ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ (NAP . OBLASTI VYŽADUJÍCÍ
OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS )

Stávající problémy životního prost edí v dot eném území se projevují zejména v t chto oblastech:

• snížená reten ní schopnost krajiny,
• nízká biodiverzita zem d lských ekosystém ,
• snížená biodiverzita monokulturních les ,
• marginalizace rozsáhlých ploch v krajin ,
• emise z malých stacionárních zdroj (domácích topeniš , p edevším z horších paliv) a z mobilních

zdroj zne iš ování ovzduší,
• problém zne išt ní povrchových vod,
• zamo ení Brn nské p ehrady i ostatních vodních ploch v regionu sinicemi,
• povod ové stavy,
• dosud nedo ešená situace sekundárního ist ní odpadních vod, odvád ní odpadních vod

a nevyhovujícího systému odkanalizování (zejména v obcích pod 2000 ekvivalentních obyvatel),
• celkové snižování rozlohy orné p dy i zem d lské p dy,
• eroze zem d lské p dy,
• p ítomnost ady starých ekologických zát ží, i s extrémní rizikovostí,
• problematika brownfields,
• nedokon ený páte ní komunika ní systém,
• zanedbaná údržba a špatný stav komunikací II. a III. t ídy resp. místních komunikací,

Již v této fázi lze konstatovat, že výše uvedené problémy životního prost edí v Jihomoravském kraji nemají
vzhledem k p edkládané koncepci významnou negativní souvislost a nelze tedy o ekávat další vyvolané
negativní trendy vývoje životního prost edí vedoucí k jejich zhoršení v souvislosti s implementací ešené
koncepce.

Na druhé stran lze o ekávat p íznivé vlivy Programu rozvoje kraje p edevším vzhledem k tomu, že celá
ada opat ení resp. aktivit navrhovaných v p edkládané koncepci je cílen zam ena práv na ešení výše

uvedených problém .

4.1. Posouzení vlivu Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 na lokality
soustavy Natura 2000 v R podle § 45i zákona o ochran  p írody a krajiny

Vyhodnocení vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno Ing. Pavlem Kolá kem,
Ph.D., držitelem autorizace dle § 45i zákona, o ochran  p írody a krajiny. Celý text posouzení je uveden
v p íloze . 1 tohoto dokumentu.

Zde uvádíme základní záv ry posouzení vlivu Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013
na lokality soustavy Natura 2000:

Mezi aktivitami resp. opat eními navrženými v rámci jednotlivých priorit, se vyskytuje n kolik aktivit, které
by potenciáln mohly negativn ovlivnit soustavu NATURA 2000, a to jak z hlediska p edm t ochrany, tak
z hlediska celistvosti lokalit. Jedná se zejména o liniové stavby komunikací, prov ení napojení jižní
Moravy vodní cestou na Dunaj, dále novostavby resp. rekonstrukce objekt u v decko-technických center
resp. inkubátor , v rámci rozvoje rekrea ního potenciálu kraje pak cyklostezky, budování láze ských
areál apod., u kterých nelze zcela vylou it možnost p ímých územních st et s lokalitami NATURA 2000.
Zvýšené rušení (v okolí t chto staveb, v souvislosti s provozem) m že v citlivých oblastech ovlivnit
p edm ty ochrany. P i rekonstrukcích budov lze potenciáln  o ekávat ovlivn ní kolonií netopýr .

Je však také nutno konstatovat, že p edložená koncepce ne eší problematiku návrhu resp. výb ru
konkrétních tras dopravní infrastruktury, deklaruje pouze zájem kraje na ešení jednotlivých problém .
Není tedy cílem Programu predisponovat výb r variant trasování jednotlivých dopravních staveb. Tyto
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budou ešeny v navazujících ízeních na úrovni p ipravovaných Zásad územního rozvoje resp. projektové
p ípravy konkrétních investi ních akcí. Všechny tyto stavby podléhají procesu posouzení vliv na životní
prost edí a už na strategické úrovni (v p ípad územn plánovací dokumentace) nebo na úrovni
projektové p i ešení konkrétního technického ešení jednotlivých staveb. Tyto procesy již v sou asnosti
v tšinou probíhají. Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategický dokument. V rámci n j jsou
aktivity formulovány na natolik obecné úrovni ešení, že není možné na jeho základ bez znalosti
konkrétního technického ešení hodnotit konkrétní dopady jednotlivých navrhovaných aktivit na životní
prost edí.

Proto vzhledem k p evažující absenci lokalizace a obecnosti aktivit byl jejich vliv hodnocen jako ? (možný
negativní vliv, není však možné vyhodnotit jeho významnost). Bylo konstatováno, že každý jednotlivý
projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb., resp. pokud není vliv na soustavu
NATURA 2000 p edem vylou en stanoviskem orgánu ochrany p írody.

Vzhledem k stávající neznalosti lokalizace u v tšiny jednotlivých aktivit resp. projekt , nelze stanovit
konkrétní územní st ety a není tedy možné kvalifikovan vyhodnotit kumulaci jejich vliv . Lze pouze na
obecné úrovni konstatovat, že ke kumulaci samoz ejm  m že docházet, a to zejména p i územním st etu
více zám r s lokalitou i lokalitami NATURA 2000. Vyšší pravd podobnost možnosti kumulace vliv lze
tedy na území jihomoravského kraje p edpokládat a to p edevším v širší oblasti soutoku Dyje s Moravou,
kde je jednak plošné zastoupení území soustavy NATURA 2000 v rámci Jihomoravského kraje velmi
vysoké a kde se také mohou koncentrovat n které zám ry (p edevším liniové dopravní stavby
komunikací). Je to dáno B eclavskou sídelní aglomerací, jejíž poloha p edstavuje klí ovou dopravní
k ižovatku koridor Praha - Brno - B eclav - Bratislava a B eclav - Hodonín - P erov - Ostrava.

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že na základ sou asných znalostí p edložená koncepce -
„Program rozvoje Jihomoravského kraje“, nemá významný negativní vliv na lokality soustavy
NATURA 2000 a jejich p edm ty ochrany.
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V. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ,
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MEJÍ VZTAH KE

KONCEPCI A ZP SOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU B HEM JEJÍ
P ÍPAVY, ZEJMÉNA P I POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH EŠENÍ

Vlivy na životní prost edí potenciáln zp sobené realizací Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro
období let 2010-2013 byly hodnoceny v rámci vyhodnocení SEA na základ tzv. referen ních cíl ochrany
životního prost edí. Tyto referen ní cíle vychází z existujících mezinárodních, národních nebo regionálních
koncep ních dokument (viz ást I. kapitola 8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vliv ).

Referen ní cíle ochrany životního prost edí p edstavují základní rámec pro hodnocení jednotlivých ástí
Program rozvoje kraje slouží zejména k vyhodnocení souladu priorit, strategických cíl a opat ení
realizovaných za pomoci navrhovaného souboru aktivit resp. projekt s cíly ochrany životního prost edí.

Pro ur ení cíl ochrany životního prost edí (dále „referen ní cíle“) byla provedena analýza cíl
specifikovaných v dokumentech na národní, mezinárodní i regionální úrovni viz kapitola 2.7. Na základ
této analýzy, analýzy stavu životního prost edí a hlavních problém životního prost edí v regionu byly
vybrány referen ní cíle, které jsou relevantní pro obsahové zam ení PR JMK 2010-2013 a které tak tvo í
základní referen ní rámec pro hodnocení vlivu koncepce na životní prost edí.

Sada referen ních cíl ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví vychází zejména z vyhodnocení
Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 - 2013 z hlediska vliv na životní prost edí a
z vyhodnocení vliv na životní prost edí u klí ových regionálních rozvojových dokument tj. ROP NUTS 2
Jihovýchod, Strategie rozvoje kraje a Strategie pro Brno a díl ích specializovaných oborových
koncep ních dokument na krajské úrovni, se zohledn ním specifik Jihomoravského kraje. Tím je
zajišt na kontinuita s nad azeným národním programem i ošet eny lokání charakteristiky oblasti.

Níže uvedená sada referen ních cíl reprezentuje relevantní pozitivní trendy v ochran životního prost edí
dle jeho jednotlivých složek. N které cíle obsahují i cílové hodnoty resp. termíny, p evzaté z národních
strategických dokument resp. mezinárodních závazk R, v p ípad , že referen ní cíl neobsahuje cílový
termín jeho dosažení, vztahuje se k návrhovému období PR JMK tj. 2010-2013. Jednotlivé cíle, opat ení a
aktivity navrhované v Programu by m ly v optimálním p ípad  p isp t k pln ní t chto trend , a z tohoto
hlediska jsou v rámci posouzení vliv na životní prost edí hodnoceny.

Tab. 18: Referen ní cíle ochrany životního prost edí.

Složky ŽP a problémové
okruhy ochrany ŽP

Referen ní cíl

1. Zne išt ní ŽP 1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na oxidy dusíku

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

2. Doprava

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy

3. Ekosystémy 3.1 Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné využívání p írodních
a p írod blízkých ástí krajiny

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou suburbanizaci4. Ochrana p dy

4.2 Podporovat využívání brownfields

5. Krajina, kulturní d dictví 5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví

6. Odpady 6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání
odpad

7. Environmentální vzd lávání 7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu prost edí, zdravý
životní styl, poskytování informací, podpora ekologické výchovy a
vzd lávání
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8. Hluk 8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva hlukem

9. Nakládání s p írodními zdroji 9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné zdroje surovin a
energie

10. Ekologické zát že 10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních vod

11. Voda

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat reten ní
schopnost území

PR JMK je zpracován pro celé území Jihomoravského kraje. Vzhledem k charakteru Programu rozvoje
Jihomoravského kraje 2010-2013 nemají navržená opat ení resp. z nich vyplývající aktivity zcela
jednozna ný územní pr m t. Do jisté míry lze identifikovat územní pr m t aktivit pouze v rámci tzv.
tvrdých investic v oblasti dopravní infrastruktury i infrastruktury cestovního ruchu, avšak Program rozvoje
JMK 2010-2013 deklaruje pouze zájem kraje na realizaci navrhovaných aktivit, nepredisponuje výb r
variant ani konkrétního technického ešení projekt s jednozna nou lokalizací na úrovni zám ru. To je
úkolem ízení na podrobn jší úrovni, a už v procesu po izování územních plán resp. zásad územního
rozvoje nebo projektové p ípravy konkrétních investi ních akcí. Konkrétní vlivy jednotlivých projekt na
životní prost edí budou nadále posuzovány v rámci ízení podle zvláštních p edpis (p edevším územní
ízení i po izování územn plánovací dokumentace) tak, jak to ukládá zákon . 100/2001 Sb., o

posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .

Z výše uvedených d vod není možné hodnotit na úrovni SEA PRK JMK 2010-2013 konkrétní vlivy na
jednotlivé složky životního prost edí resp. ve ejné zdraví. To bude náplní následujících stup  p ípravy
konkrétních opat ení, aktivit a projekt , které budou vyhodnoceny z hlediska vliv na životní prost edí v
procesu EIA, a to do hloubky úm rné jejich potenciálním vliv m (zjiš ovací ízení).
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VI. ZÁVAŽNÉ VLIVY (V ETN SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, ST EDN DOBÝCH A DLOUHODOBÝCH,

TRVALÝCH A P ECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIV )
NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Program rozvoje Jihomoravského kraje pro období let 2010-2013 je zpracován jednovariantn . Díl í
variantní ešení strategické ásti PR JMK 2010-2013 byly diskutovány v procesu zpracování výstupu
jednotlivých pracovních skupin. Navrhování a schvalování konkrétních projekt bude v tšinou probíhat
variantn v závislosti na navrhovaných aktivitách. Pro výb r projekt z hlediska životního prost edí
nejp ijateln jších doporu ujeme hodnocení projekt pomocí systému hodnocení navrhovaného v kapitole
12.

6. 1 Hodnocení strategické ásti koncepce
Ú elem hodnocení vliv koncepce na životní prost edí je vyhodnocení, zda není p edkládaná koncepce
v rozporu s cíly ochrany životního prost edí a s principy udržitelného rozvoje definovanými na mezinárodní
i národní úrovni v koncep ních dokumentech. K tomu slouží zejména vyhodnocení strategické ásti
koncepce, jejích priorit a opat ení a p ípadn navržené reformulace a podmínky realizace koncepce.

6.1.1 Vize a mise Jihomoravského kraje z hlediska výzkumu, vývoje a inovací
Hlavní myšlenky koncepce tedy její vize a globální cíl z stávají totožné se Strategií rozvoje
Jihomoravského kraje, tím je zachována jednotnost a kontinuita základních rozvojových strategií regionu.
Ob teze vycházejí z princip udržitelného rozvoje a respektují dobrý stav životního prost edí jako jednu z
podmínek rozvoje a konkurenceschopnosti regionu.
Vize Jihomoravského kraje je deklarována ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2016
následovn : „Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy
udržitelného rozvoje, disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou na moderních
technologiích s vysokou p idanou hodnotou, vysokou úrovní vzd lanosti s d razem na p ípravu a využití
kvalitních lidských zdroj , udržuje p ijatelný stav životního prost edí a krajiny, modern orientovaným
zem d lstvím, udržuje regionální kulturní specifika, využívá svou p íznivou geografickou polohu na
d ležitých kontinentálních osách, využívá potenciál cestovního ruchu a koncep n usm r uje proces
suburbanizace.“
Celkovým cílem Programu rozvoje kraje je: Zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít
potenciálu kraje. Takto obecn pojatý celkový cíl koncepce je ze strany zpracovatele SEA bez p ipomínek.

Díl í cíle vážící se k jednotlivým prioritám Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro období let 2010-
2013 jsou vyjád eny takto:
Cíl 1: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních ve ejných služeb zajiš ovaných Jihomoravským krajem, zajistit
jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje.
Cíl 2: Rozvinout a udržet klí ové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzd lanost, výzkum a inovace,
dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjekt .
Cíl 3: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpo it budování páte ních komunikací a zajistit obslužnost území
kraje ve ejnou dopravou.
Cíl 4: Zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zd raznit jeho
jedine nost a výjime nost.
Cíl 5: Snížit negativní p sobení lidské innosti na p írodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve
vztahu k prostorovému vývoji a p írodnímu prost edí.
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Takto cílené zam ení koncepce vyjad uje snahu po izovatele ešit v návrhovém období koncepce v rámci
omezených finan ních prost edk kraje v souvislosti s finan ní krizí p edevším vybrané klí ové problémy,
kterým v sou asnosti kraj elí. Jedná se zejména o rozvíjení infrastruktury, a už se jedná o infrastrukturu
technickou i infrastrukturu dopravní, s d razem na udržitelný rozvoj území a respektování životního
prost edí. D raz je kladen p edevším na zajišt ní dostupnosti ve ejných služeb p edevším v oblasti
zdravotnictví a školství za ú elem zvyšování kvality života obyvatel kraje. Hospodá ský rozvoj je omezen
p edevším na podporu zvyšování konkurenceschopnosti ve form podpory vzd lanosti, výzkumu a inovací
a snaze zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu návšt vník kraje.

6.2 Hodnocení návrhu prioritních oblastí, specifických cíl a opat ení Programu
rozvoje kraje
Pro zjišt ní, zda a jakým zp sobem m že návrh Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro období let
2010-2013 mít p i realizaci závažné vlivy na životní prost edí, bylo provedeno hodnocení navržených
opat ení resp. aktivit vzhledem k referen ním cíl m ochrany životního prost edí, tj. zda a jakým zp sobem
budou opat ení napl ované pomocí aktivit resp. projekt  p ispívat i nikoliv k napl ování referen ních cíl .
Pro hodnocení bylo použito následující stupnice:

+2 potenciáln významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opat ení na referen ní cíl
+1 potenciáln pozitivní (p ímý i nep ímý, lokální) vliv opat ení na daný referen ní cíl
0 zanedbatelný nebo komplikovan zprost edkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)

-1 potenciáln negativní vliv opat ení na daný referen ní cíl (p ímý i nep ímý, lokální)
-2 potenciáln významný negativní vliv opat ení na daný referen ní cíl (velkého rozsahu)

Zejména p i potenciáln negativním identifikovaném vlivu je sou ástí hodnocení i komentá v pravém
sloupci hodnotící tabulky.
P i aktuální mí e neznalosti jednotlivých projekt , které budou v rámci Programu rozvoje kraje podpo eny a
zejména neznalosti jejich konkrétní lokalizace není možné kvalifikovan vyhodnotit konkrétní vlivy projekt
na životní prost edí. Z tohoto d vodu byly hodnoceny vlivy jednotlivých opat ení a aktivit na referen ní cíle
životního prost edí, které mohou potenciáln nastat za ur itých podmínek realizace. Výše uvedená
stupnice hodnot tedy odpovídá potenciálním vliv m, které zahrnují danou míru neur itosti.
Posouzení vliv na životní prost edí bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravd podobn
významné vlivy na základ známých fakt (studie, odborná literatura) i na základ údaj a informací
obsažených ve strategickém dokumentu a aby zárove postihlo specifika regionu. SEA tým rovn ž
formuloval podmínky, za nichž by mohlo dojít k negativním vliv m realizace Programu rozvoje kraje
a které by m ly být eliminovány výb rem konkrétních projekt . P itom byl uplatn n princip p edb žné
opatrnosti založený na „nejhorším možném scéná i“, tj. na situacích p i nichž by se negativní vliv projevil
s velkou pravd podobností. Na základ toho byla navržena kritéria pro výb r projekt , dopl ující nebo
zmír ující opat ení tak, aby takové negativní situace nenastaly.

Kumulativní a synergické vlivy:
V p ípadech, kde byly identifikovány potenciáln negativní vlivy, bylo dále zkoumáno, jaká další opat ení
mohou mít analogické ú inky (kumulativní efekt), anebo jiné ú inky pozitivního i negativního charakteru,
které mohou vliv daného opat ení zesilovat (synergický efekt). Hodnocení kumulativních a synergických
vliv je zahrnuto do hodnocení vlivu a charakteru vlivu. Zjišt né kumulace resp. synergismus byly
v hodnotících tabulkách ozna eny následujícími indexy:

K kumulativní vliv aktivity resp. projektu na daný referen ní cíl, vzhledem k ostatním
plánovaným opat ením, resp. známým vliv m jiných aktivit na PR JMK nezávislých

S synergický vliv aktivity resp. projektu na daný referen ní cíl, vzhledem k ostatním
plánovaným opat ením, resp. známým vliv m jiných aktivit na PR JMK nezávislých

Hodnocení vliv na složky životního prost edí:
Referen ní cíle ochrany životního prost edí reprezentují jednotlivé složky životního prost edí – v rámci SEA
Programu rozvoje kraje byly vyhodnoceny možné vlivy aktivit, resp. projekt plánovaných na léta 2010-
2013 na tyto referen ní cíle. Konkrétní vlivy na složky životního prost edí ve specifických územích budou
záviset na zp sobu realizace konkrétních projekt v rámci realizace cíl koncepce, tj. implementací
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Programu rozvoje kraje prost ednictvím resp. výb rem a realizací p edkládaných konkrétních projekt .
Návrh environmentálních kritérií pro výb r konkrétních projekt v rámci Programu rozvoje kraje tak, jak jej
navrhl SEA tým, je uveden v kapitole 12. Vyhodnocení vliv konkrétních projekt na životní prost edí bude
zejména u projekt investi ního charakteru p edm tem hodnocení v rámci procesu posuzování vliv
zám ru na životní prost edí (EIA), dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve
zn ní pozd jších p edpis .

Priorita A: KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL

Opat ení A.1: Zlepšení a podpora kvalitního systému vzd lávání
Aktivity:

A.1.1 P izp sobení sít st edních škol v kraji popula nímu vývoji s ohledem na pot eby trhu práce.
A.1.2 Posílení vazeb st edních škol s podnikatelským (odb ratelským) sektorem (odborné praxe, úpravy vzd lávacích program ,

vytvá ení vzd lávacích strategií škol).
A.1.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných u ovských a odborných studijních obor na st edních školách.
A.1.4 Údržba a modernizace škol a školských za ízení.
A.1.5 Podpora kvality základního školství v kraji se zvláštním d razem na udržení a získávání nových kvalifikovaných pedagog

a zlepšení vybavenosti škol.
A.1.6 Podpora integrace žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.
A.1.7 Podpora talentovaných žák .
A.1.8 Rozvíjení spolupráce se vzd lávacími institucemi v zahrani í, podpora mezinárodní mobility.
A.1.9 Zavád ní školních vzd lávacích program na všech úrovních vzd lávání.
A.1.10 Zkvalitn ní specifických aspekt kurikulární reformy – výuky cizích jazyk , informa ní gramotnosti, za len ní programu

Zdraví 21.
A.1.11 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.12 Poradenská sí v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.13 Monitorování kvality výchovn vzd lávacího procesu, autoevaluace škol, realizace systému hodnocení z izovatelem u škol

z izovaných JMK.
A.1.14 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzd lávání a neformální výchovy mládeže.
A.1.15 Podpora a rozvoj vzd lávání senior v rámci zdravého stárnutí (univerzita t etího v ku, kurzy práce na PC a další).
A.1.16 Podpora vzniku a innosti Regionálního poradenského a vzd lávacího centra pro služby zam stnanosti - Bosonohy.
A.1.17 Rozší ení nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník .
A.1.18 Podpora vzd lávacích aktivit podporujících za len ní cizinc a národnostních menšin (zejména výuka eského jazyka a

výuka znalostí pro orientaci v prost edí R).

A.1 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na oxidy
dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou suburbanizaci 0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání
odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu prost edí,
zdravý životní styl, poskytování informací, podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

+2 Opat ení A.1 bude mít z hlediska životního prost edí
pozitivní vliv p edevším na ve ejné zdraví a zdravý
životní styl.

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva hlukem 0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné zdroje 0
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surovin a energie

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Priorita A: KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL

Opat ení A.2: Zajišt ní dostupné a kvalitní zdravotní a sociální pé e ve všech ástech kraje a pr ezová prorodinná podpora
Aktivity:

A.2.1 Realizace aktivit vedoucích k dosažení efektivního provozu zdravotnických za ízení z izovaných krajem
A.2.2 Do ešení právní formy zdravotnických za ízení z izovaných Jihomoravským krajem.
A.2.3 Zlepšování a standardizace kvality pé e ve zdravotnických za ízeních kraje.
A.2.4 Stabilizace kvalifikovaného léka ského i neléka ského personálu v krajských nemocnicích.
A.2.5 Vytvá ení podmínek pro zakládání praxí praktických léka a stomatolog mladými léka i.
A.2.6 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky.
A.2.7 Vypracování koncep ních dokument z oblasti zdravotnictví (koncepce ZZS, LSPP, sít  l žkových zdravotnických za ízení a

dalších díl ích koncepcí).
A.2.8 Zajišt ní dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech ástech kraje.
A.2.9 Podpora preventivních zdravotních program pro ob any Jihomoravského kraje (výživa, pohybová aktivita, tabák, alkohol,

prevence úraz , prevence HIV/AIDS, kardiovaskulární onemocn ní, nádorová onemocn ní, obezita, diabetes mellitus,
zvýšení zdravotní odolnosti apod.).

A.2.10 Podpora terénních sociálních služeb (pe ovatelské služby, osobní asistence, odleh ovací služby atd.) za ú elem
efektivn jšího využívání p ísp vku na pé i v p irozeném domácím prost edí a odleh ení kapacitám pobytových organizací
sociálních služeb).

A.2.11 Zajišt ní pot ebné, rovnom rn vyvážené sít poskytovatel sociálních služeb, jejich srovnatelné dostupnosti pro ob any v
jednotlivých ástech kraje a posílení jejich kapacit (zejména výstavba domu pro seniory v objektu bývalé transfuzní stanice
Tomešova, rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna na další pavilon domova pro seniory,
výstavba nových domov pro seniory).

A.2.12 Zajišt ní metodické podpory a kontroly v oblasti napl ování a dodržování standard kvality v organizacích sociálních služeb,
zajišt ní kvality poskytování služeb.

A.2.13 Zpracování analýzy zdroj financování sociálních služeb a možností jejich diverzifikace, rozší ení systému víceletého
financování projekt v oblasti sociálních Služeb.. Podpora neziskových organizací p sobících v sociální oblasti.

A.2.14 Podpora dalšího vzd lávání pracovník zdravotních a sociálních služeb a zajišt ní systematické gerontologické supervize v
za ízeních pobytových sociálních služeb (cílová skupina uživatel - senio i).

A.2.15 Zajišt ní komplexní informovanosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb a podpora spolupráce sociálních služeb a
zdravotnictví.

A.2.16 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny.
A.2.17 Podpora komunitního plánování.
A.2.18 Rozvíjení projektu Rodinné pasy.
A.2.19 Informa ní podpora života rodin (info-point „Pro rodinu“ na portálu JMK, katalog prorodinných organizací a iniciativ v etn

nabízených program a služeb, další informa ní materiály), podpora rozši ovaní pozitivního prost edí pro rodiny (nap . „obec
p átelská rodin “, „firma p átelská rodin “).

A.2.20 Podpora innosti Jihomoravského regionálního centra pro integraci na podporu integrace cizinc (poradenství, informace).

A.2 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na oxidy
dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou suburbanizaci 0
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4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání
odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu prost edí,
zdravý životní styl, poskytování informací, podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

+2 Opat ení A.2 bude mít z hlediska životního prost edí
pozitivní vliv p edevším na ve ejné zdraví a zdravý
životní styl.

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva hlukem 0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné zdroje
surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Priorita A: KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL

Opat ení A.3: Rozvoj kultury, památkové pé e a možností trávení volného asu
Aktivity:

A.3.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití.
A.3.2 Podpora významných a tradi ních organizací v oblasti kultury památkové pé e.
A.3.3 Koncep ní podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního d dictví a zachování tradic.
A.3.4 Podpora významných a tradi ních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních akcí, d ležitých pro zachování regionální

identity.
A.3.5 Podpora fungování a rozvoje stávajících a budování nových t lovýchovných a sportovních za ízení pro leny i ve ejnost.
A.3.6 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport s nadregionálním významem.
A.3.7 Podpora innosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou a volno asovými aktivitami.
A.3.8 Podpora innosti center volného asu a základních um leckých škol.
A.3.9 Podpora aktivního stárnutí - akce a aktivity ur ené pro seniory (spole enské, zájmové, pohybové).
A.3.10 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní tradice.

A.3 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na oxidy
dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou suburbanizaci 0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví +2

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání 0
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odpad

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu prost edí,
zdravý životní styl, poskytování informací, podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

+2 Opat ení A.3 bude mít z hlediska životního prost edí
pozitivní vliv p edevším na ve ejné zdraví a zdravý
životní styl.

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva hlukem 0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné zdroje
surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Priorita A: KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL

Opat ení A.4: Zajišt ní bezpe nosti obyvatel
Aktivity:

A.4.1 Realizace projekt prevence kriminality.
A.4.2 Realizace projekt prevence sociáln patologických jev .
A.4.3 Realizace projekt prevence dopravních úraz (Bezpe ná obec, Bezpe ná komunita, Bezpe ná cesta do školy) a posilování

dopravní bezpe nosti.
A.4.4 Realizace projekt zam ených na bezpe í senior (prevence násilí, úraz , bezpe ná doprava).
A.4.5 Zpracování bezpe nostního auditu Jihomoravského kraje a zdokonalování systému krizového ízení (nap . pro oblast

živelných pohrom).
A.4.6 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému.
A.4.7 Podpora obnovy materiálového vybavení dobrovolných hasi ských sbor .

A.4 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem
na oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací,
podpora ekologické výchovy a vzd lávání

+2 Opat ení A.4 bude mít z hlediska životního prost edí pozitivní
vliv p edevším na bezpe nost každodenního života, zdravé
trávení volního asu a zdravý životní styl.

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0
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9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Opat ení v priorit  A spolu úzce souvisejí a nemají sama o sob významný p ímý vliv na životní
prost edí. Realizace jejich strategických cíl pomocí navrhovaných aktivit v podob podpory vzd lávání,
zdravotní pé e, zdravého životního stylu, kvality života obyvatel a bezpe nosti budou mít potenciáln
pozitivní vazby p edevším na sociální determinanty ve ejného zdraví související s nabídkou pracovních
míst a rozvojem vzd lanosti.

Priorita B: ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – V DA, VÝZKUM, INOVACE

Opat ení B.1: Podpora vzniku firem a rozvoje inova ních schopností firem
Aktivity:

B.1.1 Dobudování inkubátor a v decko-technických park (VTP) za ú elem dosažení nutného kritického objemu této infrastruktury
v JMK (zejména CERIT Science Park, inkubátory a VTP v okresních m stech JMK).

B.1.2 Zajišt ní finan ních zdroj pro inova ní firmy (založení seed fondu, rozvoj fondu mikrop j ek, podpora realizace finan ních
fór).

B.1.3 Podpora fungování stávajících inkubátor (a VTP) a podpora rozvoje konzultantských služeb pro za ínající inova ní firmy.
B.1.4 Rozvoj (konzultantských) služeb pro inova ní firmy (sídlící mimo inkubátory).Založení Start-up grantu pro inova ní firmy.
B.1.5 Zkvalitn ní informa ních center pro podnikatele – rozší ení poskytovaných služeb do oblasti p enosu inovací a nových

poznatk do praxe.
B.1.6 Podpora rozvoje klí ových odv tví (klastr ) JMK – elektrotechnika, strojírenství, informa ní technologie a life –sciences.

B.1 Komentá

1.1 Snižovat emise všech
zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít
JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné
formy dopravy

0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a
omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí
krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy,
regulovat ne ízenou suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i
p írodní d dictví

0

6.1 Omezovat množství a zvýšit
energetické a materiálové využívání
odpad

0
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7.1 Posilovat odpov dné chování
obyvatel k životnímu prost edí,
zdravý životní styl, poskytování
informací, podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

+1 Opat ení B.1 bude mít z hlediska životního prost edí pozitivní vliv p edevším na
sociální determinanty ve ejného zdraví v podob rozší ení nabídky pracovních míst a
možností podnikání p edevším pro vysoce vzd lané a kvalifikované pracovníky a
nep ímo pozitivní vliv na životní prost edí se projeví v podpo e rozvoje vysp lých
hospodá ských odv tví s vysokou p idanou hodnotou a nízkými externalitami
vzhledem k životnímu prost edí.

8.1 Snižovat zatížení životního
prost edí a obyvatelstva hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln
využívat neobnovitelné zdroje
surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické
zát že

0

11.1 Optimalizovat zásobování
obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních
vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické
funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Priorita B: ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – V DA, VÝZKUM, INOVACE

Opat ení B.2: Podpora v dy a výzkumu a vývoje (se zvláštním z etelem na lidské zdroje ve VaV, popularizaci VaV a využití
výsledk VaV v aplika ním sektoru)
Aktivity:

B.2.1 Podpora mezinárodních program mobility pro studenty, doktorandy, mladé v dce a zkušené v dce
(incoming/outgoing/reintegrace).

B.2.2 Rozvíjení servisu pro zahrani ní v dce.
B.2.3 Podpora akcí na popularizaci výzkumu, vývoje a inovací (nap . realizace projektu Moravského science centra).
B.2.4 Podpora medializace výsledk VaV a rozvinutí mezinárodního marketingu výsledk VaV – nap . z ízení „International

Scientific Press Office“.
B.2.5 Podpora internacionalizace VaV – zapojování VaV tým a firem do 7. Rámcového programu pro VaV.
B.2.6 Podpora rozvoje transferu technologií z VŠ a AV R do aplika ní sféry (firem).
B.2.7 Podpora intersektorální mobility mezi VaV institucemi a firmami.
B.2.8 Podpora projekt  financovaných z Opera ního programu výzkum, vývoj pro inovace (zejména CEITEC a ICRC).

B.2 Komentá

1.1 Snižovat emise všech
zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít
JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné
formy dopravy

0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a
omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí
krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy,
regulovat ne ízenou suburbanizaci

0
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4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i
p írodní d dictví

0

6.1 Omezovat množství a zvýšit
energetické a materiálové využívání
odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování
obyvatel k životnímu prost edí,
zdravý životní styl, poskytování
informací, podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

+2 Opat ení B.2 bude mít z hlediska životního prost edí pozitivní vliv p edevším na
sociální determinanty ve ejného zdraví v podob rozší ení nabídky pracovních míst a
možností podnikání p edevším pro vysoce vzd lané a kvalifikované pracovníky a
nep ímo pozitivní vliv na životní prost edí se projeví v podpo e rozvoje vysp lých
hospodá ských odv tví s vysokou p idanou hodnotou a nízkými externalitami
vzhledem k životnímu prost edí.

8.1 Snižovat zatížení životního
prost edí a obyvatelstva hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln
využívat neobnovitelné zdroje
surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické
zát že

0

11.1 Optimalizovat zásobování
obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních
vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické
funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Priorita B: ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – V DA, VÝZKUM, INOVACE

Opat ení B.3: Podpora podnikatelského prost edí
Aktivity:

B.3.1 Vytvo ení systému pé e o domácí a zahrani ní investory s jasným vymezením kompetencí a realizace této pé e.
B.3.2 Identifikace pot ebných legislativních zm n na podporu malého a st edního podnikání v JMK a vyvíjení tlaku na jejich

provedení.
B.3.3 Podpora obchodních misí do zahrani í (v etn destinací mimo Evropskou unii), které povedou k expanzi jihomoravských

firem.
B.3.4 Podpora ešení regenerace brownfields.

B.3 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s
d razem na oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména
tranzitní a nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat
nevhodné využívání p írodních a p írod blízkých
ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

+1
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4.2 Podporovat využívání brownfields +2 Opat ení B.3 bude mít z hlediska životního prost edí pozitivní vliv
p edevším v podo e využívání brownfields a tím i zamezení ne ízené
suburbanizace mimo zastav ná území a ešení starých ekologických
zát ží.

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a
materiálové využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel
k životnímu prost edí, zdravý životní styl,
poskytování informací, podpora ekologické výchovy
a vzd lávání

+1

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a
obyvatelstva hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat
neobnovitelné zdroje surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že +1

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou
pitnou vodou, odkanalizování a išt ní odpadních
vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních
útvar , zvyšovat reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní:

Opat ení a aktivity v priorit  B spolu úzce souvisejí a z hlediska životního prost edí budou mít vliv
p edevším na sociální determinanty ve ejného zdraví. Realizace navrhovaných aktivit bude mít pozitivní
vliv na rozší ení nabídky pracovních míst a možností podnikání p edevším pro vysoce vzd lané a
kvalifikované pracovníky a nep ímo pozitivní vliv na životní prost edí se projeví v podpo e rozvoje
vysp lých hospodá ských odv tví s vysokou p idanou hodnotou a nízkými externalitami vzhledem k
životnímu prost edí. Opat ení B.3 bude mít z hlediska životního prost edí p ímý pozitivní vliv p edevším v
podpo e využívání brownfields a tím i zamezení ne ízené suburbanizace mimo zastav ná území a ešení
starých ekologických zát ží.

Priorita C: DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST

Opat ení C.1: Zlepšení klí ové dopravní infrastruktury kraje1

Aktivity:

Silni ní doprava:
C.1.1 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace rychlostní komunikace R43 (Troubsko – Ku im –

Sebranice – Moravská T ebová).
C.1.2 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní komunikace R52 (Poho elice –

Mikulov – státní hranice).
C.1.3 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní komunikace R55 (B eclav –

Hodonín – Moravský Písek - Hulín (Zlínský kra).
C.1.4 Podpora zkapacitn ní dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice.
C.1.5 Podpora územní a projektové p ípravy jihozápadní (Troubsko – Mod ice – Chrlice) a jihovýchodní tangenty (Chrlice –

Holubice).
C.1.6 Podpora zahájení výstavby dalších staveb velkého m stského okruhu v Brn .
C.1.7 Podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53 Poho elice – Znojmo.

1 Pro ú ely SEA posouzení byly aktivity rozd leny do kategorií dle oblastí dopravy tak, aby byla hodnotící matice
p ehledn jší
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C.1.8 P íprava a zahájení realizace obchvat krajských silnic dopravn exponovaných sídel (Tu any, Slatina, Hrad any, ebín,
Želešice).

C.1.14 Podpora zavád ní telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatížen jších dopravních komunikacích v kraji.
Železni ní doprava:
C.1.9 Podpora p estavby železni ního uzlu Brno, modernizace pr jezdu a I. ást osobního nádraží.
C.1.10 Podpora územní a projektové p ípravy severojižního kolejového diametru v Brn .
C.1.11 Podpora zdvoukolejn ní trat . 240 v úseku St elice – Zastávka a modernizace a elektrizace v úseku Brno – Jihlava.
C.1.12 Modernizace trat . 300 Brno – P erov (I. etapa Blažovice – Nezamyslice).
Ostatní doprava:
C.1.13 Podpora širšího zapojení letišt Brno-Tu any do kombinované dopravy.
C.1.15 Podpora realizace protihlukových opat ení v dopravn exponovaných oblastech kraje (p eložky komunikací, obchvaty,

protihlukové bariéry, stavební a organiza ní opat ení).
C.1.16 Podpora p ípravy nadregionálního ve ejného logistického centra v brn nské aglomeraci a podpora zlepšování podmínek

pro posílení kombinované dopravy.
C.1.17 Zpracování aktualizace studie rozvoje letišt Brno-Tu any a zpracování studie proveditelnosti rozší ení leteckých linek z

letišt Brno-Tu any.
Vodní cesta:
C.1.18 Prov ení napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj.

Silni ní
doprava

Železni ní
doprava

Ostatní
doprava

Vodní
cesta

Komentá

1.1 Snižovat emise všech
zne iš ujících látek, s
d razem na oxidy dusíku

-1 +2 -2 0 Rozší ení silni ní sít v kraji bude mít nep ímý vliv na
nár st silni ní dopravy a s tím spojených externalit
(zne išt ní ovzduší, hluk, havárie apod.). Avšak
vy ešení špatné dopravní situace v kraji realizací
modern technicky ešené nad azené dopravní
infrastruktury se projeví pozitivn zejména
v Brn nské aglomeraci a dopravou zatížených
sídlech a v nevyhovujících úsecích dnešních silnic I.
t ídy.

Modernizace železnic bude mít pozitivní vliv

na snížení emisí z dopravy.

Letecká doprava pat í z environmentálního hlediska
k nejmén  p íznivým druh m dopravy.

2.1 Snižovat zatížení
dopravní sít JMK
zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

-1 +2 -1 0 Rozší ení silni ní sít v kraji bude mít nep ímý vliv na
nár st silni ní dopravy a rozvoj letecké dopravy
vzhledem k omezenému po tu letiš rámci republiky
povede v kone ném d sledku rovn ž k doprav
komodit jinou cestou v rámci kraje.

2.2 Podporovat ekologicky
šetrné formy dopravy

-1 +2 -1 -2 Rozší ení silni ní sít povede k nár stu silni ní
dopravy a s tím spojených externalit (zne išt ní
ovzduší, havárie, úniky ropných látek, hluk apod).

Modernizace železnic má potenciáln pozitivní vliv
na vyšší využívání železni ní dopravy na úkor
dopravy silni ní. Z izování logistických center a
podpora kombinované dopravy budou mít
potenciáln pozitivní vliv na referen ní cíl. Naproti
tomu je nutné konstatovat, že letecká doprava pat í
z environmentálního hlediska k nejmén  p íznivým
druh m dopravy (emise, hluk apod.).

Vodní dopravu v p ípad , že vybudování vodní cesty
v horních ástech tok znamená faktickou likvidaci
cenných biotop , zásahy do koryta toku, rozsáhlé
zábory p dy a zásah do vodního režimu krajiny nelze
ozna it za ekologicky šetrnou formu dopravy.

3.1. Chránit ohniska
biodiverzity a omezovat
nevhodné využívání
p írodních a p írod
blízkých ástí krajiny

-1 0 0 -2K Rozší ení silni ní sít a p ípadné nevhodné
trasování nových komunikací má potenciáln
negativní vazbu na zvýšení fragmentace krajiny. Je
t eba dbát na to, aby trasy komunikací s intenzitou
dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebyly
umis ovány v rámci dopravou nefragmentovaných
polygon UAT.

Vodní doprava by v p ípad realizace rozsáhlých
zásah do p irozených tok a niv m la potenciáln
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významný negativní vliv na životní prost edí.

4.1 Omezit nové zábory
p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

-1 -1 -1 -2 Tém všechny navrhované investi ní aktivity budou
mít díl í d sledky v podob zábor  p dy.
Potenciáln významný negativní vliv na referen ní cíl
je identifikován v p ípad realizace navrhovaného
napojení JMK vodní cestou na Dunaj.

4.2 Podporovat využívání
brownfields

0 0 0 0

5.1 Chránit krajinný ráz a
kulturní i p írodní d dictví

-1 0 -1 -2K Tém všechny navrhované investi ní aktivity budou
mít díl í d sledky v podob zásahu do krajinného
rázu. Potenciáln významný negativní vliv na
referen ní cíl je identifikován v p ípad
navrhovaného napojení JMK vodní cestou na Dunaj,
kdy by mohlo dojít k rozsáhlým zásah m do
jedine ných niv vodních tok – p edevším Moravy.

6.1 Omezovat množství a
zvýšit energetické a
materiálové využívání
odpad

-1 -1 -1 -1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na
spot ebu surovin a produkci odpad .

7.1 Posilovat odpov dné
chování obyvatel
k životnímu prost edí,
zdravý životní styl,
poskytování informací,
podpora ekologické
výchovy a vzd lávání

-1 +1 -1 0 Modernizace železnic bude mít pozitivní vliv na
zvýšení využití železni ní hromadné dopravy.

8.1 Snižovat zatížení
životního prost edí a
obyvatelstva hlukem

-1 -1 +2/-2 +1 Rozší ení silni ní sít povede k nár stu silni ní
dopravy a s tím spojených externalit v etn hluku, je
však t eba konstatovat, že realizace moderní
dopravní infrastruktury, jež se neobejde bez
protihlukových opat ení bude mít v ad hust
obydlených oblastí kraje vliv výrazn pozitivní na
snížení stávající hlukové zát že.

Podpora kombinované dopravy bude mít potenciáln
pozitivní vliv na snížení emisí z mobilních zdroj a
hlukové zát že z dopravy. Letecká doprava pat í
z environmentálního hlediska k nejmén  p íznivým
druh m dopravy, p i výb ru projekt na modernizaci
a rozší ení letišt Brno-Tu any je t eba
up ednost ovat takové projekty, které povedou ke
snížení hlukové zát že obyvatelstva.

9.1 Snižovat spot ebu a
racionáln využívat
neobnovitelné zdroje
surovin a energie

-1 -1 -1 -1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na
spot ebu surovin a produkci odpad .

10.1 Odstra ovat staré
ekologické zát že

0 0 0 0

11.1 Optimalizovat
zásobování obyvatel
nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní
odpadních vod

0 0 0 0

11.2. Zlepšovat stav a
ekologické funkce vodních
útvar , zvyšovat reten ní
schopnost území

0 0 -1 -2K Budování rozsáhlých zpevn ných ploch povede ke
snížení reten ní schopnosti území. Výstavba vodní
cesty by v p ípad její realizace byla pravd podobn
významným negativním zásahem do vodního režimu
krajiny.

Návrh reformulace: Doporu ujeme zvážit uvád ní pr chozích bod u jednotlivých variant komunikací (aktivity 1+2+3+5), zejména
tam kde to m že zavád t k dojmu, že Program predisponuje výb r konkrétní varianty, o které dosud není závazn rozhodnuto
(tam kde dosud neprob hl resp. probíhá proces EIA, nebo není vybraná varianta stabilizována v ÚP i ZÚR) - uvést jen po áte ní
a koncový bod
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Návrh dopln ní

Zkvalitn ní dopravní sít kraje jako sou ásti evropské dopravní sít bude mít jako celek potenciáln mírn
negativní dopady na životní prost edí. Vliv automobilové dopravy na životní prost edí, zejména dálni ní
sít a sít rychlostních silnic má negativní dopad na prost edí, zejména na jeho p írodní složku. P ináší
sebou zvýšenou dopravní zát ž p írodn cenných území a fragmentaci krajiny liniovými stavbami, tento
problém je možné zmírnit technickými opat eními v dalších fázích projektové p ípravy, avšak z hlediska
ochrany p írody a krajiny se jeví jako nevhodné umís ovat trasy nových komunikací do p írodn cenných
území a do dopravou nefragmentovaných polygon UAT. Proto budou konkrétní projekty bezesporu
p edm tem ve ejných diskusí, zejména v pr b hu procesu EIA. Nevhodný návrh tras i technického ešení
m že zp sobit lokální zhoršení istoty ovzduší a zvýšení hladiny dopravního hluku. P i výstavb dochází k
zábor m ZPF, k úbytku p írodních ploch, narušení krajinného rázu, snížení prostupnosti krajiny apod.
Negativní dopady na ŽP musí být minimalizovány vhodnou volbou tras a technického ešení staveb, které
však mohou narazit na zvýšené stavební náklady. Lze p edpokládat vyšší respekt k životnímu prost edí v
souvislosti se spolufinancováním v tšiny projekt ze zdroj EU. Pom rn významné pozitivní d sledky
však bude mít realizace nad azené dopravní infrastruktury v kraji v podob modern ešených projekt ,
zejména na ešení kritické dopravní situace v ad ástí kraje, zvýšení bezpe nosti dopravy a p evedení
hlukové zát že mimo obydlená území. V tšina navrhovaných aktivit je v sou asnosti ešena na
podrobn jší úrovni a to v etn probíhajících proces posouzení konkrétních projektových ešení a výb ru
variant na životní prost edí.

Modernizace železnic má potenciáln pozitivní vliv na vyšší využívání železni ní dopravy na úkor dopravy
silni ní. Nutno konstatovat, že letecká doprava pat í z environmentálního hlediska k nejmén  p íznivým
druh m dopravy (emise, zábory p dy pro letišt , hluk apod.), v rámci Jihomoravského kraje však dosud
nehraje klí ovou roli.

Z hlediska ve ejného zdraví je problematická zejména silni ní doprava, modernizace komunikací sice
p ináší snížení po tu dopravních nehod, avšak o ekávané navýšení intenzit dopravy sebou p inese mnohé
externality jako zvýšené zne išt ní ovzduší emisemi z dopravy a zatížení obyvatel v blízkosti komunikací
dopravním hlukem. P i výb ru projekt je t eba relativn up ednost ovat takové projekty, které eší
zatížení obyvatelstva dopravním hlukem (výstavba protihlukových st n apod.). P i realizaci nových
komunikací je nezbytné respektovat toto kritérium již p i jejich trasování a návrhu technického ešení.

Navrhovaná aktivita C1.18 Prov ení napojení Jižní Moravy na Dunaj vodní cestou by m la v p ípad
realizace výstavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe z hlediska životního prost edí na st edoevropské
úrovní pravd podobn významné negativní dopady. Realizace takto rozsáhlých staveb v niv Moravy,
pokud by se k ní p ikro ilo, by poteciáln mohla mít negativní d sledky na adu významných biotop ,
charakter toku, vodní režim krajiny, krajinný ráz, adu chrán ných druh , zábory p dy, reten ní schopnost
krajiny, chrán ná území, územní systém ekologické stability, lokality soustavy Natura 2000, lužní lesy a
záplavová území. V nadregionálních souvislostech není p ínos takto rozsáhlého a nákladného projektu
z hlediska ekonomického dosud prokázán a ekologické ztráty v takovém m ítku by mohly být
nenahraditelné. P ípadné napojení Jižní Moravy vodní cestou na Dunaj není v souladu s nad azenými
koncep ními dokumenty na národní úrovni. V Politice územního rozvoje 2008 tento zám r není uveden
avšak území pro vodní cestu je dlouhodob hájeno v územních plánec. V následujícím období je t eba
d kladn prov it za ú asti všech dot ených stran veškeré d sledky uvažovaného ešení a to z hlediska
t ech pilí udržitelného rozvoje a na základ relevantních podklad rozhodnout o dalším osudu území
hájeného v sou asnosti jako územní rezerva pro kanál D-O-L. V této v ci m že být Jihomoravský kraj,
jako jeden z dot ených subjekt , iniciátorem.

Priorita C: DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST

Opat ení C.2: Zlepšení klí ové dopravní infrastruktury kraje
Aktivity:

C.2.1 Dokon ení Integrovaného dopravního systému na území celého Jihomoravského kraje a optimalizace IDS JMK.
C.2.2 Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko).
C.2.3 P íprava a realizace p estupních terminál  IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové dopravy.
C.2.4 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.5 P íprava a realizace p estupních terminál  IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové dopravy.
C.2.6 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.7 Zavedení elektronického odbavování cestujících a p íprava integrace poplatk za systémy „Park&Ride“ do tarif  IDS JMK.
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C.2.8 Rozvoj telematiky v ízení a provozu IDS JMK, zlepšování návazností spoj a zvyšování kvality obslužné infrastruktury.
C.2.9 Podpora p ípravy a realizace modernizace díl ích ástí železni ní sít jako sou ásti procesu zkvalit ování obslužnosti v

rámci IDS JMK – K enovická spojka, Boskovická spojka, modernizace a elektrizace tra ových úsek Hrušovany –
Židlochovice a Šakvice – Hustope e.

C.2.10 Zvyšování bezpe nosti na železni ních p ejezdech.
C.2.11 Podpora ekologizace dopravy – podpora moderního vozového parku dopravc zajiš ujících provoz regionální ve ejné

dopravy.
C.2.12 Podpora rozvoje m stské dopravy – omezení individuální automobilové dopravy v centrech m st.
C.2.13 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úsek silnic II. a III. t ídy.
C.2.14 Rekonstrukce, opravy a vým ny most ve špatném a havarijním stavu na silnicích II. a III. t ídy.
C.2.15 Optimalizace posypového managementu a údržby komunikací.
C.2.16 Zpracování p ehledu nepot ebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodn jších zp sob nového využití.

C.2 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek do ovzduší,
p edevším oxidy dusíku

+2

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy +2

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

-1 N které navrhované investi ní aktivity budou mít díl í
d sledky v podob zábor  p dy.

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+2 Modernizace a podpora ve ejné dopravy, stejn jako
podpora cyklistické dopravy budou mít z hlediska
životního prost edí pozitivní vliv.

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

+1

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Soubor aktivit k podpo e dopravní obslužnosti kraje s cílenou podporou rozvoje integrovaného dopravního
systému a modernizaci ve ejné dopravy v kraji se spolu s podporou nemotorové dopravy pozitivn projeví
na snížení emisí z mobilních zdroj . Modernizace vozového parku a podpora IDS bude mít potenciáln
pozitivní vliv na životní prost edí zejména z hlediska podpory ve ejné kombinované dopravy, modernizací
vozového parku dopravc , zlepšení dopravní dostupnosti všech ástí kraje a posilování odpov dného
chování obyvatel a zdravého životního stylu. To se pozitivn odrazí nejen na stavu jednotlivých složek
životního prost edí, ale i na ve ejném zdraví obyvatelstva.
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Priorita D: ATRAKTIVNOST DESTINACE

Opat ení D.1: Koordinace cestovního ruchu
Aktivity:

D.1.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a vzájemná spolupráce v rámci spole ných projekt
(nap . Ochutnejte Moravu, Moravia Convention Bureau, šet ení návšt vnosti…).

D.1.2 Prohloubení spolupráce a spole ná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry (nap . organizacemi cestovního ruchu,
TIC, oborovými organizacemi) v jednotlivých turistických oblastech Jihomoravského kraje.

D.1.3 Podpora projekt a vzájemné spolupráce subjekt ve ejného a soukromého sektoru na r zné územní úrovni (v rámci
vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi navzájem, na mezikrajské – zejména sousední kraje – a p eshrani ní
úrovni atd.).

D.1.4 Navázání a podpora intenzivn jší spolupráce s domácími i zahrani ními incomingovými cestovními kancelá emi a její další
rozvoj.

D.1.5 Koordinace aktivit v cestovním ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými celky, a to v etn sousedních stát .
D.1.6 Podpora inností turistických informa ních center.
D.1.7 Podpora významných kulturních, spole enských a sportovních akcí, které mají významný vliv na rozvoj cestovního ruchu.
D.1.8 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdroj v cestovním ruchu.

D.1 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

0

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Opat ení D.1 Koordinace cestovního ruchu je zam eno na organiza ní opat ení za ú elem podpory
cestovního ruchu v kraji. P ímé dopady tohoto opat ení na životní prost edí se neo ekávají, p i realizaci
aktivit je však t eba dbát na to, aby nedocházelo k nadm rné a nárazové koncentraci návšt vník
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v environmentáln citlivých oblastech, relativn up ednost ovat projekty environmentáln šetrných forem
cestovního ruchu.

Priorita D: ATRAKTIVNOST DESTINACE

Opat ení D.2: Marketingová podpora kraje
Aktivity:

D.2.1 Tvorba jednozna né a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje (stanovení jednozna né marketingové
zna ky turistického regionu Jižní Morava, definice hlavních marketingových aktivit a systému propagace, vymezení
cílových skupin, specifické turistické produkty…)

D.2.2 Pokra ování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a v sousedních státech eské republiky, ale
také ve spolupráci s eskou centrálou cestovního ruchu i ve vzdálen jších destinacích.

D.2.3 Rozší ení, obsahové prohloubení a podpora medializace oficiálního internetového portálu cestovního ruchu Jižní Moravy
(http://www.jizni-morava.cz) a na n j navázaných portál Jihomoravského kraje (nap . http://www.cyklo-jizni-morava.cz
nebo http://www.moraviaconvention.cz) jako hlavní turistické informa ní brány do kraje a d ležitého marketingového
nástroje.

D.2.4 Rozvoj vhodných turistických produkt navázaných na nejrozší en jší typy aktivní turistiky v Jihomoravském kraji (nap .
p ší a cykloturistika, gastroturistika, golfová turistika, rekrea ní plavba) a dle specifických cílových skupin.

D.2.5 Podpora vina ské turistiky a vina ství jako nejvýznamn jší specifické atraktivity Jihomoravského kraje v rámci R (podpora
marketingových materiál vina ské turistiky, synergie s marketingovou podporou zna ky „Vína z Moravy“, podpora nových
vina ských cyklostezek a cyklotras…)

D.2.6 Širší využití potenciálu významných krajských osobností, slavných událostí, p íb h a film odehrávajících se na území
kraje nebo s krajem p ímo souvisejících (nap . J. G. Mendel, L. Janá ek, T. G. Masaryk, A. Mucha, V stonická Venuše,
bitva u Slavkova, obléhání m sta Brna švédským vojskem, filmy o vín atd.)

D.2 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

0

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví 0

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+1

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

0

Návrh reformulace:

http://www.jizni-morava.cz)
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
http://www.moraviaconvention.cz)
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Návrh dopln ní

Marketingová opat ení k propagaci Jihomoravského kraje nebudou mít žádné p ímé vlivy na referen ní cíle
životního prost edí.

Priorita D: ATRAKTIVNOST DESTINACE

Opat ení D.3: Rozvoj láze ství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb
Aktivity:

D.3.1 Pokra ování v rozvoji p írodních lé ebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další rozvoj budoucího láze ského centra
Pasohlávky a budování návazné turistické infrastruktury.

D.3.2 Pr zkum možností budování dalších komplexních láze ských za ízení ve vhodných lokalitách v kraji (nap . Valtice,
Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u Brna…).

D.3.3 Podpora tvorby produkt zam ených na rozvoj láze ských a relaxa ních pobyt a produkt , které je vhodn dopl ují
(gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní akce, vodní plavba…).

D.3 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

-1 N které navrhované investi ní aktivity mohou mít díl í
d sledky v podob zásahu do p írod blízkých ástí
krajiny. Tomu lze zabránit vhodnou lokalizací aktivit a
volbou technického ešení projekt .

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

-2 N které navrhované investi ní aktivity budou mít díl í
d sledky v podob zábor  p dy.

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví -1 N které navrhované investi ní aktivity mohou mít díl í
d sledky v podob zásahu do esteticky i historicky a
kulturn hodnotných území. Tomu lze zabránit vhodnou
lokalizací aktivit a volbou technického ešení projekt .

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

0

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

-1 Rozvoj láze ství m že znamenat potenciáln významné
zásahy do hydrogeologických struktur, p i výb ru projekt
je t eba dbát na správné nastavení kapacity za ízení a
únosnosti zdroj podzemních vod.

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní
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P i výb ru projekt v rámci aktivit tohoto opat ení je t eba dbát na správné nastavení kritérií pro výb r
projekt a volb jejich kapacity tak, aby nedošlo k zásah m do ekologicky citlivých oblastí (nap .
Moravského krasu) p edevším vzhledem k ohrožení hydrogeologických struktur. Investi ní innost p i
výstavb infrastruktury láze ství bude mít potenciáln negativní dopady zejména vzhledem k rozši ování
zastav ného území a zpevn ných ploch, zábor m p dy a možným dopad m na vodní zdroje. Ve fázi
pr zkum v rámci aktivity D.3.2 je t eba, vzhledem k situování potenciálních láze ských areál do vysoce
hodnotných území, podrobn posoudit jejich možné ovlivn ní realizací aktivity a vyhodnotit p ínosy rozvoje
láze ství vzhledem k ohrožení tak jedine ných jihomoravských destinací jako je Lednicko-valtický areál, i
Moravský kras.

Priorita D: ATRAKTIVNOST DESTINACE

Opat ení D.4: Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb
Aktivity:

D.4.1 Ochrana, rekonstrukce a následné zp ístupn ní kulturních a vybraných p írodních atraktivit pro širokou ve ejnost.
D.4.2 Pokra ování v budování turistických liniových tras a stezek (p ší, cyklo, hipo…).
D.4.3 Rozši ování a zkvalit ování infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku.
D.4.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (p írodních i um lých) pro koupání v kraji, budování nadregionálních aquapark a

infrastruktury pro rekrea ní plavbu (podpora prodloužení Ba ova kanálu na soutok Moravy a Dyje i rozvoje dalších vodních
cest pro rekrea ní plavbu).

D.4 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy +2

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

-1 N které navrhované investi ní aktivity mohou mít díl í
d sledky v podob zásahu do p írod blízkých ástí
krajiny. Tomu lze zabránit vhodnou lokalizací aktivit a
volbou technického ešení projekt .

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

-1 N které navrhované investi ní aktivity budou mít díl í
d sledky v podob zábor  p dy.

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví -1 N které navrhované investi ní aktivity mohou mít díl í
d sledky v podob zásahu do esteticky i historicky a
kulturn hodnotných území. Tomu lze zabránit vhodnou
lokalizací aktivit a volbou technického ešení projekt .

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+1

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

-1 Stavební innost má vždy zvýšené nároky na spot ebu
surovin a produkci odpad .

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

-1 Budování aquapark a podpora koupání v p írodních
vodních útvarech m že znamenat potenciáln negativní
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zásahy do vodních útvar , p i výb ru projekt je t eba
dbát na správné nastavení kapacity za ízení a únosnosti
vodních útvar a ekosystém .

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Veškeré zásahy do p írodního prost edí mohou potenciáln ohrozit ekologickou rovnováhu, p i výb ru
projekt je t eba citliv volit jejich projektové ešení tak, aby nedocházelo k ohrožení vodních útvar a
ekologicky relativn stabiln jších ástí krajiny. Domníváme se, že celý blok aktivit k podpo e cestovního
ruchu by m l podporovat malé a st ední podniky, nikoliv megainvestice zahrani ních subjekt . Je t eba
zahrnout do výb ru projekt efektivn navržené environmentální kritéria a citliv hledat kompromis mezi
ekonomickým a sociálním rozvojem a ochranou životního prost edí (hlediska udržitelnosti).

Priorita E: KVALITA PROST EDÍ A KRAJINY

Opat ení E.1: Zlepšování stavu životního prost edí a zmír ování negativních dopad  lidské innosti na životní prost edí
Aktivity:

E.1.1 Podpora výstavby istíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející k projektu isté povodí Svratky (nad Brn nskou p ehradou).

E.1.2 Koordinace projektu isté povodí Svratky.
E.1.3 Zavedení a optimalizace systému odd leného sb ru materiálov využitelných složek komunálních odpad ve všech obcích

Jihomoravského kraje.
E.1.4 Optimalizace sít imisního monitoringu v kraji.
E.1.5 Podpora opat ení pro snížení emisí tuhých zne iš ujících látek, oxid dusíku, t kavých organických látek z primárních

zdroj a další zne iš ujících látek v návaznosti na Integrovaný program ke zlepšování kvality ovzduší JMK.
E.1.6 Podpora projekt likvidace starých ekologických zát ží.
E.1.7 Podpora ekologizace energetických zdroj a tepeln energetická sanace budov.
E.1.8 Podpora šetrného hospoda ení v lesích
E.1.9 Podpora ochrany, udržení a zlepšení p íznivého stavu významných p írodních lokalit (zvlášt chrán ných území, lokalit

soustavy Natura 2000 a p írodních park ).
E.1.10 Podpora revitalizace vodních tok a zpr chod ování vodních p ekážek.

E.1 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

+2

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

+2

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví +1

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

+2

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+2

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

+1

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že +2
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11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

+2

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

+2

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Aktivity v rámci tohoto opat ení jsou p ímo zacíleny na ešení nejvýznamn jších ekologických problém
v kraji a vzhledem k tomu mají výrazn pozitivní vliv na referen ní cíle životního prost edí, jejichž sada byla
zvolena práv s ohledem na sou asné trendy vývoje životního prost edí v regionu.

Priorita E: KVALITA PROST EDÍ A KRAJINY

Opat ení E.2: Udržitelný rozvoj území
Aktivity:

E.2.1 D sledné využívání všech možností koncep ního usm r ování urbaniza ních aktivit, usm r ování stavebních a jiných
inností v území v etn prostorových aktivit na rozvojových pólech a rozvojových osách s d razem na omezování

negativních dopad suburbanizace.
E.2.2 Iniciace založení partnerství obcí brn nské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce a p íprava integrovaných

aglomera ních projekt .
E.2.3 Podpora koordina ní innosti v oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem zabezpe it financování a trvalou pé i o

Lednicko-valtický areál.
E.2.4 Podpora staveb vodovod zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu vody.
E.2.5 Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na ochranu sídel a zadržení vody v krajin .
E.2.6 Odstra ování zábran bránících volnému rozlivu povod ových pr tok do extravilánu.

E.1 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

+1

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

+1

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

+2 Realizace protipovod ových opat ení by m la rovn ž
zamezit zastavování záplavových území.

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví +1

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+2

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

+1

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0
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11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

+2

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

+2

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Aktivity v rámci tohoto opat ení jsou p ímo zacíleny na ešení nejvýznamn jších ekologických problém
v kraji se zvláštním d razem na udržitelný rozvoj území a vzhledem k tomu mají výrazn pozitivní vliv na
referen ní cíle životního prost edí, jejichž sada byla zvolena práv s ohledem na sou asné trendy vývoje
životního prost edí v regionu. Z hlediska ve ejného zdraví se realizace tohoto opat ení pozitivn projeví
zvýšenou bezpe ností obyvatel p ed povodn mi.

Priorita E: KVALITA PROST EDÍ A KRAJINY

Opat ení E.3: Multifunk ní zem d lství
Aktivity:

E.3.1 Podpora regionální produkce zem d lských výrobk a potravin – podpora marketingových akcí, klasifikace místních
produkt .

E.3.2 Podpora vina ství.
E.3.3 Podpora diverzifikace hospodá ských aktivit na venkov  v etn podpory zakládání a innosti podnikatelských sdružení v

oblasti zem d lství a navazujícího zpracovatelského pr myslu.
E.3.4 Podpora rozvoje v ela ství, ovocná ství a lesnictví.
E.3.5 Podpora ekologického hospoda ení.
E.3.6 Zlepšování podmínek pro uskute ování preventivních opat ení p ed nep íznivými dopady budoucích klimatických zm n

nejvýrazn ji se projevujících v jižních ástech kraje (v oblastech se zhoršenými podmínkami pro zem d lství).

E.3 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na oxidy
dusíku

+1

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné využívání
p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

+1

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou suburbanizaci 0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví +1

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové využívání
odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu prost edí, zdravý
životní styl, poskytování informací, podpora ekologické výchovy a
vzd lávání

+2

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva hlukem 0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné zdroje
surovin a energie

+1

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou,
odkanalizování a išt ní odpadních vod

+1
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11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat
reten ní schopnost území

+1

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Aktivity v rámci opat ení Multifunk ní zem d lství budou mít potenciáln pozitivní vazbu na referen ní
cíle ochrany životního prost edí zejména díky modernizacím, podpo e ekologického zem d lství a
produkce místních produkt , stabilizaci primárního sektoru, které se pozitivn odrazí v pé i o krajinu.
Nebyla identifikována žádná negativní vazba na referen ní cíle OŽP. V p ípad realizace je t eba dbát na
vhodné zem d lské postupy a volbu plodin tak, aby nedocházelo k erozi a degradaci p dy. Intenzivní
zem d lská výroba by mohla mít potenciáln negativní vliv na p du z hlediska jejich chemických i
biologických vlastností, zejména díky používání hnojiv, pesticid a herbicid . Tato skute nost se m že
zprost edkovan odrazit ve zdravotním stavu obyvatel a zachování biodiverzity v krajin . Trvale udržitelné
hospoda ení a polyfunk ní využívání krajiny se pozitivn projeví i ve vlivech na determinanty ve ejného
zdraví, zejména z hlediska ochrany p dy a vodních zdroj a prevence záplav.

Priorita E: KVALITA PROST EDÍ A KRAJINY

Opat ení E.4: Rozvinutí potenciálu venkova
Aktivity:

E.4.1 Podpora fungování venkovských svazk obcí.
E.4.2 Posilování spolupráce subjekt rozvoje venkova v kraji a koordinace aktivit m nících prost edí venkova (v etn podpory

spolkového života a tradi ních venkovských emesel a inností).
E.4.3 Podpora aktivit vedoucích k p edkládání projekt obcí i jiných subjekt do jednotlivých fond EU.

E.4 Komentá

1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

0

2.1 Snižovat zatížení dopravní sít JMK zejména tranzitní a
nákladní silni ní dopravou

0

2.2 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy 0

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

+1

4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

0

4.2 Podporovat využívání brownfields 0

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví +1

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

0

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

+2

8.1 Snižovat zatížení životního prost edí a obyvatelstva
hlukem

0

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

0

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že 0

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

0

11.2. Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar , 0
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zvyšovat reten ní schopnost území

Návrh reformulace:

Návrh dopln ní

Soubor aktivit pro rozvoj venkova bude mít p evážn pozitivní vliv na ŽP a ve ejné zdraví, zejména na
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, zachování a rozvíjení atraktivity venkovských sídel,
rozvoj místní infrastruktury a spole enského a kulturního života obyvatel venkovských oblastí. Pozitivn se
prioritní okruh odrazí zejména na ekonomických a sociálních determinantách ve ejného zdraví v podob
rozvíjení pracovních p íležitostí a podpory sociální stabilizace mladé generace na venkov .

6.3 Hodnocení implementa ní ásti koncepce

Implementa ní ást završuje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 – 2013. Jde o
nezbytnou sou ást pro úsp šnou realizací PRJMK. Implementací rozumíme v obecné rovin
uskute ování, napl ování, realizaci. Ve vazb na návrhovou ást jsou v rámci realizace formulovány
procesy a jejich nositelé vztahující se k uskute ování programu a zejména k sledování výstup , výsledk
a dopad rozvojových aktivit a k jejich vyhodnocování. Je zde rovn ž soust ed no v tabulkovém p ehledu
zapojení odbor Jihomoravského kraje do realizace, resp. do v cné garance, jednotlivých aktivit.

D ležitou sou ástí je systém monitoringu spolu s uvedením indikátor výsledk a dopad  v etn
specifikace jejich zdrojového pokrytí, referen ních hodnot a úrovn hodnocení. Zd raznit je t eba p ehled
aktivit spojených s p ímými prostorovými zm nami, pomocí n hož dochází k p ímé vazb mezi PRJMK a
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Finan ní plán reflektuje alokaci zdroj v minulých letech na základ návrhu rozpo tu kraje na rok 2010 (v
termínu odevzdání díla nejaktuáln jší dostupný podklad) vyhodnocuje rozložení prost edk na realizaci
PRJMK. Plán je vyúst ním pot eby zajistit pro realizaci PRJMK pot ebné zdroje. Z hlediska pokrytí
rozvojových pot eb kraje vn jšími zdroji je d ležité schéma možností financování jednotlivých opat ení.

Zpracovatel SEA nemá k navrhovanému systému implementace p ipomínky, celá ada indikátor pro
hodnocení pln ní cíl Programu rozvoje kraje se shoduje s indikátory navrhovanými v rámci stanovení
monitorovacích ukazatel vlivu koncepce na životní prost edí, jak je navrhl SEA tým. Doporu ujeme do
systému implementace koncepce zahrnout, v souladu s ustanovením §10h zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní zákona . 163/2006 Sb., v rozsahu dle uvážení
p edkladatele rovn ž systém monitoringu vlivu koncepce na životní prost edí (viz kap. 9) tak, aby byly
spln ny zákonné podmínky monitoringu a zárove se sledování pln ní cíl Programu rozvoje kraje
zbyte n neduplikovalo a bylo tak optimalizováno z hlediska liských zroj i efektivnosti.
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VII. PLÁNOVANÁ OPAT ENÍ PRO P EDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACÍ
VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE

Vzhledem k charakteru Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2010-2013, zpracovaného za
ú elem rozvinutí základních prioritních sm r ve form opat ení a aktivit plánovaných na období 2010-
2013, nelze vzhledem k vysoké mí e nejistot konkrétn identifikovat p ípadné specifické negativní vlivy na
životní prost edí. Vyhodnocení vliv PR JMK 2010-2013 na životní prost edí si v prvé ad klade za cíl
zhodnotit, zda návrh koncepce dostate n zohled uje problematiku životního prost edí a jeho ochrany,
resp. zda jeho realizace nebude p edstavovat potenciální významná rizika pro životní prost edí a zdraví
obyvatelstva.
P edm tem SEA hodnocení Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2010-2013 bylo rovn ž
zjišt ní, zda a do jaké míry návrh koncepce zahrnuje environmentální pilí udržitelného rozvoje. Opat ení
pro p edcházení, snížení a kompenzaci všech závažných negativních vliv životního prost edí lze tedy
chápat jako zp sob a míru zohledn ní problematiky životního prost edí a jeho ochrany v jednotlivých
ástech PR JMK 2010-2013.

Na základ hodnocení návrhu opat ení a aktivit Programu rozvoje kraje a vyhodnocení jejich vlivu na
referen ní cíle ochrany životního prost edí (viz kapitola 7) byly v relevantních p ípadech doporu eny
podmínky jejich realizace.
Nedílnou sou ástí opat ení pro zamezení významných negativních dopad realizace PR JMK na životní
prost edí je navržený soubor environmentálních kritérií pro systém výb ru projekt , které budou na
základ Programu podpo eny, a návrh indikátor pro hodnocení implementace p edkládaného dokumentu.
Realizace návrhu environmentálních kritérií by m la p i výb ru konkrétních projekt vést k relativnímu
up ednostn ní environmentáln šetrných projekt a projekt , které by mohly p isp t ke zlepšení stavu
životního prost edí v regionu a zárove by m la zamezit podpo e projekt s potenciáln významnými
negativními vlivy na životní prost edí.
Pomocí indikátor pro hodnocení implementace Programu rozvoje kraje bude možné monitorovat p ínosy
realizace pro životní prost edí a vyvodit d sledky pro další návrhová období.
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VIII. VÝ ET D VOD PRO VÝB R ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, V ETN  P ÍPADNÝCH PROBLÉM  P I

SCHOMAŽ OVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJ (NAP . TECHNICKÉ NEDOSTATKY NEBO
NEDOSTATE NÉ KNOW-HOW)

8.1 Výb r zkoumaných variant
Program rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2010-2013 je p edkládán jako jednovariantní. Varianty
optimálního ešení navrhovaných cíl , opat ení resp. aktivit byly p edm tem diskuze v rámci diskusních
skupin p i samotné p íprav koncepce a p i p ipomínkovém ízení v rámci kraje.

Alternativy mohou nastat p i implementaci Programu rozvoje kraje a p i realizaci konkrétních projekt .
Vzhledem k tomu je nutné, aby systém hodnocení projekt a monitoringu strategie obsahoval i
environmentální kritéria a indikátory dle návrhu SEA týmu.

8.2 Popis provedení posouzení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje
na životní prost edí
Vyhodnocení vliv koncepce Program rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2010-2013 na životní
prost edí bylo zpracováno v souladu s p ílohou . 9 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , a v rozsahu stanoveném v záv ru zjiš ovacího ízení dle § 10d
zákona který byl vydán odborem posuzování vliv na životní prost edí Ministerstva životního prost edí dne
14. 12. 2009 pod íslem jednacím 103798/ENV/09. P i zpracování posouzení vliv koncepce na životní
prost edí byla zohledn na metodika SEA pro Kohezní politiku v programovém období 2007-20131

doporu ená Evropskou komisí a metodika SEA doporu ená MŽP R2.

Hodnocení vliv návrhu Programu rozvoje Jihomoravského kraje na životní prost edí se opírá o následující
kroky:

• Charakteristika hlavních trend v oblasti životního prost edí.
• Analýza relevantních strategických koncep ních rozvojových dokument na mezinárodní,

národní a krajské úrovni.
• Stanovení referen ního rámce pro hodnocení (sada referen ních cíl ochrany životního

prost edí) na základ sou asných mezinárodních, národních a regionálních environmentálních
trend .

• Hodnocení popisné ásti Programu rozvoje Jihomoravského kraje.
• Hodnocení návrhové ásti Programu rozvoje Jihomoravského kraje na základ referen ních cíl .
• Hodnocení okruh priorit, opat ení a aktivit PR JMK.
• Návrhy úprav a dopln ní Programu rozvoje Jihomoravského kraje na základ provedeného

hodnocení.
• Návrh environmentálních indikátor pro sledování vliv implementace koncepce na životní

prost edí.
• Návrh environmentálních kritérií pro výb r projekt .

8.3 Problémy p i shromaž ování požadovaných údaj
P edkladatel i zpracovatel Programu rozvoje Jihomoravského kraje poskytli zpracovateli SEA dostate né
množství relevantních údaj pro zpracování hodnocení. P i shromaž ování požadovaných údaj nenastaly
žádné relevantní problémy. P edkládané hodnocení bylo zpracováno sou asn s p ípravou vlastní
koncepce a sloužilo zárove jako ex ante hodnocení.

1 Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013. GRDP (February 2006). 

2 Metodika posuzování vliv koncepcí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
zákona . 93/2004 Sb. MŽP ( ervenec 2004).
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IX. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATEL (INDIKÁTOR ) VLIVU
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Výchozí p edpoklady pro navržený systém sledování vliv  implementace PR JMK

Návrh systému sledování vliv implementace Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013
na životní prost edí vychází z p edpokladu, že nástrojem implementace budou navržené aktivity
realizované pomocí jednotlivých podpo ených projekt . Navrhovaný systém zohled uje skute nost, že p i
sledování indikátor nelze odlišit dopady Programu rozvoje kraje na tyto indikátory od vlivu jiných
aktivit/intervencí.

Je nezbytné, aby systém monitoringu implementace koncepce obsahoval i environmentální indikátory a
hlediska. Navrhovaný systém monitoringu koncepce, stejn jako kritérií pro výb r projekt je navržen tak,
aby byl snadno adaptovatelný a rovn ž kompatibilní se schématem kohezní politiky EU v následujícím
programovém období.

Níže uvedený návrh monitorovacích ukazatel vlivu koncepce na životní prost edí je t eba p izp sobit
zp sobu implementace PR JMK 2010-2013, charakteru p edkládaných projekt a kapacitním možnostem
realiza ního týmu Programu rozvoje kraje.

Vazba monitoringu vzhledem k referen ním cíl m ochrany životního prost edí

Na základ analýzy cíl specifikovaných v koncep ních dokumentech na národní, mezinárodní i regionální
úrovni (viz kapitola 2.7), analýzy stavu životního prost edí a hlavních problém životního prost edí
v regionu byla stanovena sada referen ních cíl , které jsou relevantní vzhledem k náplni opat ení a aktivit
a zam ení projekt uvažovaných dle Programu rozvoje kraje a které tak posloužily jako základní
referen ní rámec pro hodnocení vlivu koncepce na životní prost edí.

Uvedená sada referen ních cíl reprezentuje relevantní žádoucí trendy v ochran životního prost edí.
Jednotlivé cíle a opat ení navrhované ve strategii by m ly v optimálním p ípad  p isp t k pln ní t chto
trend , a z tohoto hlediska jsou v rámci posouzení vliv na životní prost edí hodnoceny. Referen ní cíle
ochrany životního prost edí nenahrazují priority a opat ení v oblasti životního prost edí, které jsou sou ástí
návrhu PR JMK – nejsou tedy primárním p edm tem Programu rozvoje Jihomoravského kraje.

Sada referen ních cíl bude využita v rámci sledování dopad implementace PR JMK na životní prost edí
tak, že bude monitorována míra ovlivn ní t chto cíl prost ednictvím indikátor . Monitorování
a vyhodnocování implementace strategie pom že zamezit p ípadným negativním vliv m koncepce na
životní prost edí a v neposlední ad  m že být determinantem, který povede ke kvalitativn vyšší úrovni
p edkládaných projekt .

Systém monitorování vliv realizace Programu rozvoje kraje na životní prost edí
Dle ustanovení §10h zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní zákona
. 163/2006 Sb., musí být v rámci implementace Programu rozvoje kraje provád no sledování a rozbor

vliv koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví. P edkladatel koncepce (Jihomoravský kraj) je povinen
zajistit sledování a rozbor vliv schválené koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví. V p ípad , že
zjistí nep edvídané závažné negativní vlivy provád ní koncepce na životní prost edí nebo ve ejné zdraví,
musí zajistit p ijetí opat ení k odvrácení nebo zmírn ní takových vliv , informovat p íslušný ú ad (MŽP)
a dot ené správní ú ady a sou asn rozhodnout o zm n Programu.

Pro sledování míry vlivu Programu rozvoje kraje na jednotlivé referen ní cíle navrhnul zpracovatel SEA
environmentální indikátory. K tomu, aby bylo možné odhadnout vliv PR JMK na navržené indikátory a
zárove vylou it zahrnutí jiných vliv než vliv  p edkládané koncepce, je nutné sledování indikátor
navázat na environmentální hodnocení p edkládaných projekt v rámci jednotlivých aktivit, tj. využit
environmentální indikátory zárove jako kritéria pro hodnocení a výb r projekt . Sledováním a sumarizací
hodnocení jednotlivých projekt pak bude možné odhadnout celkový dopad Programu rozvoje kraje na
stanovené indikátory, respektive na referen ní cíle ochrany životního prost edí. Pro zajišt ní dostate né
ú innosti sledování vliv PR JMK na životní prost edí je nutné environmentální indikátory, navržené
v rámci SEA, zapracovat do celkového systému sledování dopad implementace koncepce. Jejich
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sledování by m lo být provád no v celém návrhovém období a výsledky by m ly být pravideln
zve ej ovány, nejlépe elektronickou formou na internetu.
Doporu ení zpracovatele SEA Programu rozvoje Jihomoravského kraje k monitoringu
Organizace monitoringu:

• Zahrnout environmentální indikátory, navržené v rámci, do celkového systému sledování dopad
implementace koncepce a koncepcí z ní vycházejících.

• Provád t soustavné sledování a vyhodnocování implementace Programu rozvoje kraje a jeho
výsledky pravideln zve ej ovat.

• Zajistit dostate nou informovanost žadatel o environmentální problematice a o možných vazbách
p edkládaných projekt na životní prost edí a poskytovat poradenské a konzulta ní služby
p edkladatel m projekt a všem zainteresovaným subjekt m a jednotlivc m.

• V rámci monitoringu zajistit a vyhodnocovat informa ní kampa o innostech v rámci Programu
rozvoje kraje.

• Koordinovat monitorování vliv realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje na životní
prost edí s p íslušnými orgány ochrany p írody a Krajským ú adem a p izp sobit jej vzhledem
k charakteru p edkládaných projekt .

• Zefektivnit realizaci Programu rozvoje kraje pomocí provázání environmentálních kritérií pro
hodnocení projekt a systému monitoringu implementace koncepce.

• Iniciovat p íslušné kroky p i zjišt ní negativních dopad realizace Programu na životní prost edí.
Napln ní výše uvedených doporu ení p isp je k zamezení celkových negativních dopad Programu
Jihomoravského kraje 2010-2013 na životní prost edí a zárove napom že zvýšení pozitivních vliv .
Ponecháváme ke zvážení p edkladateli Programu zp sob zajišt ní výše uvedených doporu ení.
Klí ovým pro efektivní systém sledování implementace koncepce je výb r p esn zacílených relevantních
environmentálních indikátor a jejich provázanost s environmentálními kritérii pro výb r projekt .
Zpracovatelem SEA navržená níže uvedená základní sada indikátor vychází z referen ních cíl , jež byly
použity pro hodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013 na životní
prost edí, a je rovn ž provázána se sadou environmentálních kritérií pro výb r a hodnocení projekt (viz
kapitola 10). Lze p edpokládat, že indikátory i environmentální kritéria, jejich obsah i rozsah, mohou doznat
zm n v závislosti na charakteru p edkládaných projekt v pr b hu realiza ní fáze i vzhledem
k áste nému p ekryvu monitoringu vlivu koncepce na životní prost edí s vyhodnocováním implementace
koncepce navrženému v implementa ní ásti Programu.

Tab.19: Environmentální indikátory pro monitoring implementace Programu rozvoje kraje:
Referen ní cíl Indikátory Jednotka Zdroj dat
1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících
látek, s d razem na oxidy dusíku

M rné emise ze všech zdroj
CO
M rné emise ze všech zdroj
NOx

M rné emise ze všech zdroj
Tuhé ástice
Projekty pro zlepšení kvality ovzduší
Investice do zlepšení kvality ovzduší

t/rok/km2

tis. K
Po et podpo ených
projekt
K

MŽP
kraj

SÚ

2.1 Podporovat ekologicky šetrné formy
dopravy

Po et vlakových spoj
Spoje ve ejné autobusové dopravy
P ír stek po tu cestujících MHD
Délka cyklostezek na území kraje celkem
z toho separovaných

Po et spoj
mil. osob
Zm na délky
cyklostezek v km/%

kraj
m sto

2.2. Snižovat zatížení dopravní sít JMK
tranzitní a nákladní silni ní dopravou

Intenzita tranzitní a nákladní silni ní
dopravy

Po et aut/24 hodin MD
kraj

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a
omezovat nevhodné využívání p írodních
a p írod blízkých ástí krajiny

Celkové investice do ÚSES Po et projekt
K

Kraj
obce
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4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat
ne ízenou suburbanizaci

Plocha nov zabraného LPF a ZPF ha kraj
MŽP

SÚ
4.2 Podporovat využívání brownfields Rozloha využitého brownfields v rámci

projektu
ha kraj

MŽP
5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní
d dictví

Celkové investice do kulturních památek
Celkové investice do krajiny

K MŽP
Kraj
obce
AOPK

6.1 Omezovat množství a zvýšit
energetické a materiálové využívání
odpad

Celkový objem odpad
- podíl recyklovaných odpad

v tis. tun
%

MŽP
SÚ

kraj
7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel
k životnímu prost edí, zdravý životní styl,
poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

Po et projekt zam ených na celoživotní
vzd lávání
- podíl projekt zam ených na
environmentální vzd lávání
Celkové investice do environmentálního
vzd lávání
Investice do informa ních kampaní

Po et projekt
K

kraj

8.1 Snižovat zatížení obyvatelstva hlukem Po et obyvatel vystavených nadm rnému
hluku

Po et obyvatel MŽP
SZÚ
Kraj
KHS

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln
využívat neobnovitelné zdroje surovin a
energie

Spot eba primárních neobnovitelných
zdroj energie v porovnání s p edchozí
spot ebou

Spot eba primárních
neobnovitelných
zdroj energie

MŽP
kraj

SÚ
10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že Plocha revitalizovaných území P ír stek plochy

revitalizovaného
území v km2

MŽP
kraj

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel
nezávadnou pitnou vodou, odkanalizování
a išt ní odpadních vod

išt ná odpadní voda
Celkem
Splašková
Pr myslová a ostatní
Délka kanaliza ní sít
Délka vodárenské sít

km
V tisících m3
podíl išt ných
odpadních vod

MŽP
SÚ

kraj

11.2 Zlepšovat stav a ekologické funkce
vodních útvar , zvyšovat reten ní
schopnost území

Délka revitalizovaných tok
Podíl orné p dy/les /TTP/zastav ného
území

Km
ha

MŽP
SÚ

kraj



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
VYHODNOCENÍ VLIV KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z02
Vydání: 01

Strana: 76 z 93

FileName: C863_09_PR_JMK09_dokumentace.doc
SaveDate: 5.1.2010

X. POPIS PLÁNOVANÝCH OPAT ENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIV ZJIŠT NÝCH P I PROVÁD NÍ KONCEPCE

Plánovaná opat ení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vliv zjišt ných p i provád ní
koncepce jsou blíže charakterizována v kapitole . 8 tohoto posouzení, jelikož obsah obou kapitol je
totožný.
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XI. STANOVENÍ INDIKÁTOR (KRITÉRIÍ) PRO VÝB R PROJEKTU

Vyhodnocení vliv na životní prost edí Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013 si klade
za cíl navrhnout systém hodnocení projekt podaných v rámci implementace Programu tak, aby bylo
možné stanovit relativní po adí projekt z hlediska jejich potenciálních vliv (v etn pozitivních) na životní
prost edí a p isp t tak k efektivnímu rozhodovacímu procesu p i výb ru projekt , které budou v rámci PR
JMK podpo eny. Hlavním ú elem stanovení environmentálních kritérií pro výb r projekt je zajistit, aby
nebyly podpo eny projekty s potenciáln negativními vlivy na životní prost edí, a aby byly naopak p i
výb ru projekt up ednost ovány takové projekty, které by mohly p isp t ke zlepšení stavu životního
prost edí resp. zdraví obyvatel regionu.

Hodnocení projekt z hlediska jejich vlivu na životní prost edí
Projekty, p edkládané a realizované v rámci realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje, p edstavují
finální fázi implementace z hlediska životního prost edí. Tyto projekty mohou mít p ímé vlivy na životní
prost edí (pozitivní i negativní). Vhledem k tomu je pro zajišt ní ú innosti SEA Programu rozvoje kraje, tj.
pro zajišt ní minimálníCH negativních dopad a maximalizace pozitivních vliv PR JMK na životní
prost edí, nutné do systému hodnocení a výb ru projekt v rámci implementace strategie zahrnout také
environmentální kritéria.

Cílem níže uvedeného návrhu je primární podpora t ch p edložených projekt v rámci Programu rozvoje
Jihomoravského kraje, jejichž realizace p inese pozitivní efekt pro životní prost edí. Systém
environmentálních kritérií nenahrazuje jiné nástroje ochrany životního prost edí dle p íslušných právních
p edpis (nap . EIA, IPPC atd.), ale m l by zajistit maximalizaci pozitivních dopad koncepce na životní
prost edí.

Environmentální hodnocení projekt  p edkládaných v souvislosti s Programem bude provád no pomocí
environmentálních kritérií. Pro stanovení kritérií byly využity indikátory pro životní prost edí (viz Kap. 9).
Hodnocení má odpov d t na otázku, jakým zp sobem p edkládaný projekt m že ovlivnit referen ní cíle
ochrany životního prost edí.

Hodnocení projekt dle navržených kritérií by m lo být provád no jako nedílná sou ást rozhodování
o schválení p id lení finan ní dotace konkrétnímu projektu v rámci Programu rozvoje Jihomoravského
kraje 2010-2013, tj. hodnocení dle environmentálních kritérií by m lo být sou ástí souhrnného hodnocení
p edkládaného projektu. Na základ hodnocení projekt dle environmentálních kritérií by m ly být
následn schváleny i doporu eny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako nejp ízniv jší
z hlediska životního prost edí.

Environmentální hodnocení projekt je navrhováno ve dvou fázích:

• p ed-projektové environmentální hodnocení p i p íprav projekt ,
• formální environmentální hodnocení v rámci výb rových ízení.

P ed-projektové hodnocení

Je velmi d ležité, aby p edkladatelé projekt  m li možnost seznámit se s hodnotícími kritérii již p ed
zahájením zpracování projektové žádosti a mohli projekt upravit tak, aby obdržel co nejlepší hodnocení
z hlediska jeho dopad na životní prost edí. Hodnocení bude provád t p edkladatel. Zárove by
p edkladatelé projekt  m li mít možnost konzultace s odpov dnými pracovníky zprost edkovatelského
orgánu (viz výše návrh na pracovníky s odpov dností za oblast životního prost edí).

Možnost p ed-projektového hodnocení povede ke zkvalitn ní p ípravy projekt a k úsporám finan ních
prost edk na zpracování projektové dokumentace. Hodnocení projektu z hlediska životního prost edí se
provádí formou slovního hodnocení, tj. projekt má pozitivní/žádný/negativní vliv na jednotlivé
environmentální kritéria. V p ípad existujících kvantitativních údaj lze uvést i tyto informace.

P edkladatel projektu (s využitím konzultace s p íslušným pracovníkem s odpov dností za problematiku
životního prost edí v rámci Programu rozvoje Jihomoravského kraje) m že také využít environmentální
kritéria jako inspirativní – tj. za len ním podpory ur ité oblasti životního prost edí do návrhu projektu m že
dosáhnout vyššího bodového hodnocení projektu za oblast životního prost edí (nap . v p ípad návrhu na
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systém školení a vzd lávání pracovník spole nosti m že být jednou z oblastí také problematika
pr myslového zne išt ní nebo environmentálního managementu).

Formální hodnocení p i výb ru projekt
Formální environmentální hodnocení bude provád no jako nedílná sou ást výb rových ízení pro ud lení
dotace v rámci jednotlivých programových dokument . Hodnocení by m la provád t hodnotící komise
projekt . Toto hodnocení bude mj. i ur ovat podmínky pro p id lení prost edk . Hodnocení je zam eno
p edevším kvalitativn , tj. zda projekt m že (zejména pozitivn ) ovlivnit jednotlivá kritéria. V p ípad
relevance a dostupnosti kvantitativních údaj lze do hodnocení zahrnout i tyto. Na základ hodnocení
m že hodnotitel navrhnout zm ny i dopln ní projektu a/nebo podmínky pro realizaci projektu. P i realizaci
projektu by m la být provád na kontrola dodržování a napl ování stanovených podmínek. Jejich
nedodržení v pr b hu realizace projektu m že vést ke zm n rozhodnutí o p id lení finan ních prost edk
na daný projekt.

Environmentální kritéria pro hodnocení projekt
Zpracovatel SEA navrhuje následující environmentální kritéria. Tato kritéria by m la být za len na do
systému hodnocení a výb ru projekt v rámci implementace Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Lze
p edpokládat jejich výb r, úpravu i zm ny v závislosti na obsahu p edkládaných projekt , tak aby kritéria
reflektovala zam ení p edkládaných a hodnocených projekt .
Systém hodnocení projekt je z hlediska jeho efektivity naprosto nezbytné provázat se systémem
monitoringu implementace koncepce (viz kapitola 10). Pro jeho organizaci platí rovn ž stejná doporu ení
jako pro organizaci monitoringu.
Sada environmentálních kritérií pro výb r a hodnocení projekt , navržená zpracovatelem SEA, by se m la
stejn jako sada navržených environmentálních indikátor stát základním východiskem pro výb r
a modifikaci relevantních environmentálních kritérií pro konkrétní opat ení PR JMK resp. jednotlivé
p edkládané projekty. Z toho d vodu je nezbytné zajistit dostate né personální a odborné kapacity
v environmentální oblasti v rámci implementa ní struktury PR JMK.
Za ú elem toho, aby se environmentální kritéria pro výb r projekt nestala z pohledu žadatel
administrativní p ekážkou, ale naopak fungovala jako prost edek ke zvýšení celkové kvality projekt , je
žádoucí zajistit v rámci realizace PRJMK informa ní a konzulta ní servis pro p edkladatele projekt .

Tab. 20: Environmentální kritéria pro výb r projekt
Referen ní cíl Otázky pro hodnocení a výb r projekt z hlediska

životního prost edí
1.1 Snižovat emise všech zne iš ujících látek, s d razem na
oxidy dusíku

P isp je realizace projektu ke snížení emisí?
1. NOx

2. PM10

3. VOC
4. Ostatní zne iš ující látky

2.1 Podporovat ekologicky šetrné formy dopravy, P isp je realizace projektu k vyššímu využití
environmentáln šetrných druh ve ejné dopravy (IDS,
kombinovaná p eprava, alternativní paliva, nemotorová
doprava)? Ano/ne?
P isp je realizace projektu k nár stu délky cyklistických
stezek, hippostezek, p ších turistických stezek, in-line
tras, lyža ských tras? Ano/ne?

2.2. Snižovat zatížení dopravní sít JMK tranzitní a nákladní
silni ní dopravou

P isp je realizace projektu ke snížení zatížení dopravní
sít JMK tranzitní a nákladní silni ní dopravou?
Ano/ne?

3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat nevhodné
využívání p írodních a p írod blízkých ástí krajiny

Zvýší/sníží projekt celkovou vým ru dopravou
nefragmentovaných území? Ano/ne?
Má projekt významný pozitivní/negativní vliv na
ohnisko biodiverzity (pozn.: maloplošná ZCHÚ, 1. zóny
velkoplošných ZCHÚ, skladebné prvky ÚSES, EVL)?
Ano/ne?
P isp je projekt ke zlepšení druhové skladby les ?
Ano/ne?
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4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci

Dojde v rámci projektu k záboru lesního a/nebo
zem d lského p dního fondu? (rozloha záboru ZPF,
LPF v ha)

4.2 Podporovat využívání brownfields Rozloha využitého brownfields v rámci projektu v ha

5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i p írodní d dictví Dojde v rámci projektu k narušení krajinného rázu?
Dojde v rámci projektu ke zlepšení stavu
kulturního/p írodního d dictví?
Ano/ne?

6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a materiálové
využívání odpad

Po ítá projekt s využitím vznikajících odpad ?

7.1 Posilovat odpov dné chování obyvatel k životnímu
prost edí, zdravý životní styl, poskytování informací, podpora
ekologické výchovy a vzd lávání

P isp je projekt k posilování ekologického pov domí
obyvatel? Ano/ne?
P isp je realizace projektu k nár stu délky cyklistických
stezek, hippostezek, p ších turistických stezek, in-line
tras, lyža ských tras? Ano/ne?

8.1 Snižovat zatížení obyvatelstva hlukem P isp je projekt ke snížení hlukové zát že obyvatel?
Ano/ne? (po et obyvatel zatížených hlukem)

9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat neobnovitelné
zdroje surovin a energie

P isp je projekt ke snížení spot eby neobnovitelných
zdroj energie v porovnání s p edchozí spot ebou?
Ano/ne?

10.1 Odstra ovat staré ekologické zát že Rozloha revitalizovaného území v ha.

11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel nezávadnou pitnou
vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod

Rozší í projekt po et obyvatel napojených na OV?
(po et ekvivalentních obyvatel nov
napojených na OV). Ano/ne?

11.2 Zlepšovat stav a ekologické funkce vodních útvar ,
zvyšovat reten ní schopnost území

Dojde realizací projektu k výstavb nových zpevn ných
ploch?
P isp je realizace projektu k revitalizaci tok ? Ano/Ne?
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XII. VLIVY KONCEPCE NA VE EJNÉ ZDRAVÍ

Hodnocení vliv na ve ejné zdraví (HIA – z anglického „health impact assessment“) je dle zákona nedílnou
sou ástí procesu posouzení vliv Programu rozvoje kraje pro léta 2010-2013 na životní prost edí.

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní, definuje ve ejné zdraví jako
zdravotní stav obyvatelstva, jenž je ur ován souhrnem p írodních, životních a pracovních podmínek
a zp sobem života. Zdravotní stav obyvatelstva je ur ován souhrnem vzájemn  p sobících p í in
a podmínek. Vedle životního stylu se v interakci s genetickými dispozicemi uplat ují faktory životního
prost edí, psychosociální a socioekonomické. Vzájemné p sobení initel na zdraví m že být p ímé
i zprost edkované s pozitivními i negativními vlivy o r zných intenzitách na zdraví v rámci souboru
mnoho etných p í in onemocn ní.

Hodnocení koncepce z hlediska vliv na ve ejné zdraví tak vyžaduje zvážení celého spektra možných
zdravotních determinant a pravd podobnosti jejich, více i mén zprost edkovaných zm n, zp sobených
plánovanou aktivitou. Musí být použit odborný odhad pravd podobného vývoje r zných determinant
prost edí, institucionálních i individuálních a jejich možné zm ny. Jedná se o komplexní proces, kdy
zm na jednoho i n kolika faktor nemusí znamenat m itelnou zm nu zdravotního stavu. D ležitým
faktorem, který je asto z hlediska zdraví podce ován je tzv. „well beeing“ – tedy „pohoda“ jako výsledné
p sobení ady faktor a podmínek.

V rámci hodnocení vliv Programu rozvoje kraje na ve ejné zdraví se zpracovatel snažil vyhledat vlivy na
determinanty i podmínky ovliv ující pohodu tak, aby byla co nejvíce respektována definice zdraví dle
Sv tové zdravotnické organizace (WHO).

13.1. Vztah Programu rozvoje Jihomoravského kraje ke koncepcím v oblasti ochrany
ve ejného zdraví
Základní cíle ochrany a tvorby ve ejného zdraví jsou zakotveny na komunitární úrovni v ustanovení lánku
152 Amsterodamské smlouvy EU, kde je e eno, že vysoká úrove lidského zdraví musí být zahrnuta do
všech politik a strategií Evropského spole enství. Na evropské a celosv tové úrovni jsou požadavky
ve ejného zdraví definovány zejména následujícími koncep ními materiály:

• Ak ní plán zdraví a životní prost edí 2004-2010 EU
• Evropský ak ní plán životního prost edí a zdraví d tí z roku 2004
• Zdraví pro 21. století WHO

Cíle a požadavky ve ejného zdraví z t chto koncepcí jsou promítnuty do strategických dokument v oblasti
ve ejného zdraví na národní úrovni, které jsou definovány dv ma základními strategickými dokumenty:

• Ak ní plán zdraví a životního prost edí R (vybrané cíle NEHAP, relevantní vzhledem k PR JMK )
  stanovovat priority kee zlepšování kvality ovzduší ze zdravotního hlediska prost ednictvím

hodnocení rizik;
  dále zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování emisí škodlivin, v etn tzv. skleníkových

plyn ;
  stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a zdravotní nezávadnosti vody ze

zdravotních hledisek;
  p edcházet poškození zdraví z požívání a užívání vod;
  chránit podzemní i povrchové vody p ed kontaminací, se zvláštním zam ením na ochranu

zdroj pitných vod a vod pro rekreaci;
  zlepšovat kvalitu a zdravotní nezávadnost pitné vody ve ejného zásobování a zabezpe it

její stálou jakost;
  chránit p du jako základní složku životního prost edí s d razem na zabezpe ení jejích

funkcí;
  uplat ovat princip prevence poškozování p dy;
  omezit degrada ní procesy, zejména kontaminaci a zrychlenou erozi p d;
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  vhodným využíváním p dy zajistit ochranu dalších složek životního prost edí, zejména
vody;

  omezovat negativní p sobení hluku na zdraví;
  zastavit nár st hluku, zejména dopravního, a rozši ovat chrán né zóny;
  snižovat expozici hluku prost edky územního plánování;
  zabezpe ovat prevenci a omezování d sledk velkých pr myslových a jaderných havárií a

p írodních katastrof;
  soustavn sledovat parametry životního prost edí a ukazatel zdravotního stavu populace.

• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví pro všechny
v 21. století (Zdraví 21):
  CÍL 1: SOLIDARITA VE ZDRAVÍ V EVROPSKÉM REGIONU;
  CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ;
  CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA;
  CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH;
  CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ;
  CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ;
  CÍL 7: PREVENCE INFEK NÍCH ONEMOCN NÍ;
  CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEK NÍCH NEMOCÍ;
  CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORAN NÍ ZP SOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY.

13.2. Zdravotní stav obyvatel Jihomoravského kraje
Vzhledem k veliké variabilit chování obyvatel nelze p esv d iv definovat vliv jednotlivých faktor
životního stylu (výživové a pohybové zvyklosti populace, kou ení a konzumace alkoholu) a faktor
prost edí na rozvoj nemocnosti i jednozna nou p í inu úmrtí.

P i posuzování vlivu jednotlivých faktor životního prost edí na zdraví obyvatel z stávají nezodpov zené
mnohé otázky, které se týkají zejména vztahu dávka - odpov a poruch zdraví, zm n životního prost edí
a následné zm ny zdraví v r zných v kových skupinách populace, interakce v p sobení faktor
socioekonomických, životního stylu a faktor životního prost edí na zdraví, apod. Dále je t eba objasnit
vzájemné vztahy a výsledný vliv faktor životního prost edí s faktory dalšími.

Jihomoravský kraj
V kraji nadále pokra uje proces demografického stárnutí, pr m rný v k je 40,6 roku. Podíl obyvatel
starších 65 let pozvolna roste, v p epo tu na 100 d tí ve v ku 0–14 let, tzv. index stá í, se zvýšil ze 106,1 v
roce 2006 na 108,9 a je po Praze druhý nejvyšší.

V roce 2007 zem ely v kraji 11 774 osoby, 5 859 muž a 5 915 žen. Hrubá míra úmrtnosti, tj. po et
zem elých na 1 000 obyvatel, inila u muž 10,6 a u žen 10,1, celkem pak 10,4. P í inám úmrtí
dlouhodob vévodí u obou pohlaví nemoci ob hové soustavy následovány novotvary. U zem elých muž
byly nemoci ob hové soustavy p í inou úmrtí ve 47 % a novotvary ve 28 %, v 7 % poran ní a otravy a po
6 % nemoci dýchací a trávicí soustavy. Nej ast jší p í inou úmrtí žen byly rovn ž nemoci ob hové
soustavy, které se podílely na celkovém po tu úmrtí žen 59 %, novotvary 22 %, nemoci dýchací soustavy
5 %, poran ní a otravy 4 % a nemoci trávicí soustavy 3 %. V tšina úmrtí je trvale zp sobena nemocemi
ob hové soustavy a novotvary, p i emž v p epo tu na 100 tisíc obyvatel podle pohlaví zem elo na nemoci
ob hové soustavy 603 žen a 495 muž a na novotvary 297 muž a 219 žen. Na poran ní a otravy zem elo
dvakrát více muž než žen. V porovnání s rokem 2006 je po et úmrtí na nemoci dýchací soustavy u muž
stejný a u žen poklesl, po et úmrtí na nemoci trávící soustavy vzrostl jak u muž , tak u žen.

Ve v ku do jednoho roku zem elo 46 d tí, 31 chlapc a 15 dívek, z toho bylo 38 úmrtí do 28 dní života.
Kojenecká úmrtnost z stala na hodnot 3,7 promile stejn jako v roce minulém, novorozenecké úmrtnosti
vzrostla ze 3,0 v roce 2006 na 3,1. P í inou úmrtí byly p edevším n které stavy vzniklé v perinatálním
období (P00–P96) a vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99). Vn jší p í iny
(V01–Y98) zavinily ty i úmrtí, dopravní nehody se na nich nepodílely.
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St ední délka života p i narození vyjad uje po et let, kterých se pr m rn dožije novorozenec za
p edpokladu zachování úmrtnosti z období jejího výpo tu. Po ítá se za dvouleté období a v
Jihomoravském kraji byla v letech 2006–2007 u muž 73,6 let a u žen 80,3 let.

Alergická onemocn ní

Zne išt né životní prost edí, jmenovit zne išt ní ovzduší, je jedním z faktor , který se podílí na
alergických onemocn ních. Jejich po et stále nar stá. Po et pacient lé ených v alergologických
ordinacích v kraji v roce 2007 byl 92 624, tj. 8 % všech obyvatel kraje (celkov je v R 9 % pacient s
alergickým onemocn ním).

Akutní respira ní onemocn ní (ARO)

ARO jsou nej ast jší skupinou onemocn ní d tského v ku a jejich výskyt je výsledkem p sobení ady
vliv jako je epidemiologická situace, odolnost organismu, zne išt ní ovzduší a klimatické podmínky.
Incidence ARO proto hraje d ležitou roli v popisu zdravotního stavu obyvatelstva. Prezentovaná informace
udává, kolik d tí (p epo teno na 1 000 d tí) bylo ošet eno léka em pro akutní respira ní onemocn ní;
zahrnuje tedy i rozhodnutí rodi e, zda jít k léka i, a subjektivní hodnocení léka e.

13.3 Determinanty vliv koncepce na ve ejné zdraví
Jak bylo již výše uvedeno je zdraví obyvatel ovliv ováno adou faktor . P sobí na n j stav životního
prost edí, zdravotní pé e, životní styl obyvatel, vrozené dispozice i socioekonomické faktory. Vlivy
koncepce s dopadem na životní prost edí se v tšinou odrazí ve ve ejném zdraví, jedná se o v tšinu již
posuzovaných vliv na jednotlivé složky ŽP, vstup toxických látek do ŽP, hluk, ale i vlivy na estetickou
kvalitu ŽP resp. psychickou pohodu, jako je krajinný ráz apod. Vlivy koncepce na životní prost edí a na
zdraví obyvatelstva se tedy z velké ásti p ekrývají, avšak mohou existovat i vlivy s dopadem na životní
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prost edí, které se ve zdraví obyvatel p ímo neprojeví (nap . vodní cesta), resp. které se neodrazí ve stavu
životního prost edí, zato ale ovlivní lidské zdraví.

Životní prost edí ovliv uje lidské zdraví nep etržitým p sobením prost ednictvím interakce organismu
a fyzikálních, chemických i biologických faktor dýcháním, p íjmem potravy a tekutin, kontaktem se
smyslovými receptory sliznicemi i pokožkou. Vzhledem k ší i p sobení prost edí na lidské zdraví je však
velice obtížné p esn vyhodnotit jednotlivé vlivy faktor ŽP na lidské zdraví. Zlepšení kvality životního
prost edí v nejširším významu, v etn omezení používání nebezpe ných chemických látek a odstran ní
dlouhodob  p sobících zát ží, znamená spln ní jedné z podmínek pro zlepšení zdraví obyvatelstva.
Nemén  d ležitou determinantou lidského zdraví jsou i socioekonomické vlivy, které se odráží na
objektivním i subjektivním zdravotním stavu obyvatelstva v rámci r zných socioekonomických skupin
v interakci se životním stylem stejn jako vzd láním. Subjektivní pocit dobrého zdraví a psychické pohody
je ovlivn n za azením lov ka v rámci socioekonomické struktury spole nosti. Programu rozvoje
Jihomoravského kraje m že tyto determinanty ovlivnit jak pozitivn , tak i negativn – podporou
neformálního vzd lávání, podporou zam stnanosti, zm nou po tu pracovních p íležitostí, kvalitou života
v sídlech i na venkov , možnostmi zdravého využití volného asu.
Z výše uvedeného popisu zdravotních determinant, relevantních cíl koncep ních dokument v oblasti
zdraví a zdravotního stavu obyvatel lze vyvodit následující zdravotní determinanty s vazbou k Programu
rozvoje Jihomoravského kraje:

• faktory životního prost edí, zejména kvalita ovzduší, hluk, toxické látky v prost edí;
• zam stnanost;
• vzd lanost
• zdravé využití volného asu;
• úrove a dostupnost zdravotní pé e;
• bezpe nost (od bezpe nosti dopravy, po nap . kvalitní bezpe né stavební materiály, zejména

v p ípad recyklace odpad ).

Tab. 21: Vztah zdravotních determinant a oblastí podpory koncepce

Zdravotní determinanty Opat ení s možným negativním
vlivem na danou determinantu

Opat ení s možným pozitivním
vlivem na danou determinantu

faktory životního prost edí, zejména
kvalita ovzduší, hluk, toxické látky
v prost edí;

C.1, D.3, B.1, B.3, C.1, C.2, E1, E.2, E.3,

zam stnanost; A.1, B.1, B.2, D.1,

vzd lanost; A.1, A.2, A.3, B.2, D.1, E1, E.2, E.4,

zdravé využití volného asu; A.1, A.2, A.3, C.2, D.1, D.2, D.4, E.4,

úrove a dostupnost zdravotních a
sociálních služeb;

A.2, E.4, D.3,

bezpe nost (od bezpe nosti dopravy, po
nap . kvalitní bezpe né stavební
materiály, zejména v p ípad recyklace
odpad ).

C.1, D.3, A.4, C.1, C.2, E.1, E.2,

Rozvoj dopravní infrastruktury bude mít potenciáln jak pozitivní vliv na bezpe nost obyvatel (zvýšená
kvalita komunikací, bezpe nostní opat ení typu mimoúrov ových k ižovatek, obchvat  m st apod.), tak
i vliv nep ímo negativní (rozvoj dopravní infrastruktury se odrazí v navýšení absolutního po tu vozidel na
komunikacích a tak nep ímo povede k absolutnímu zvýšení po tu nehod). Zda dojde spíše k negativnímu
nebo pozitivnímu ovlivn ní bezpe nosti obyvatelstva závisí na výb ru projekt , které budou v rámci
Programu rozvoje Jihomoravského kraje podpo eny. Obdobná charakteristika platí i pro ostatní specifické
opat ení resp. aktivity, u kterých byla identifikována n jaká potenciáln negativní a zárove i pozitivní
vazba na determinantu ve ejného zdraví. Nebylo identifikováno žádné opat ení, které by vykazovalo
výrazn negativní vazbu na n kterou zdravotní determinantu, bez jiných pozitivních vliv , a u kterého by
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zárove nebylo možné tuto negativní vazbu eliminovat, nebo alespo zmírnit pomocí správn nastavených
kritérií pro implementaci koncepce.

13.4 Vyhodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na ve ejné zdraví

Vyhodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na zdraví prost ednictvím životního
prost edí:
Vyhodnocení vliv PR JMK na ve ejné zdraví vychází z relevantních cíl ochrany a podpory zdraví ve
vztahu k životnímu prost edí, které lze nalézt v p ijatých koncepcích, strategiích a ak ních plánech na
mezinárodní i národní úrovni (viz kapitola 13.1).
Smyslem hodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na ve ejné zdraví je zjišt ní, zda
p edkládaná koncepce resp. její oblasti podpory nenarušují cíle ochrany zdraví a zda v souladu s nimi
napomáhá vytvá et podmínky pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V optimálním p ípad by realizace
Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 m la znamenat podporu zdraví obyvatelstva regionu.
Byly hodnoceny možné vlivy opat ení a aktivit PR JMK na tyto referen ní cíle. Vzhledem k tomu, že vlivy
PR JMK na ŽP byly vyhodnoceny již v p edchozích kapitolách, a konkrétní vlivy ve specifických územích
budou záviset na realizaci p edkládaných projekt , nejsou v této ásti hodnoceny vlivy na ve ejné zdraví
zprost edkované životním prost edím. Požadavky a cíle ve ejného zdraví vzhledem k vliv m na zdraví
prost ednictvím životního prost edí byly zahrnuty do referen ních cíl ochrany životního prost edí a vlivy
priorit, opat ení resp. aktivit PR JMK na tyto cíle byly vyhodnoceny v rámci kapitoly 7.3.
Potenciální dopady jednotlivých opat ení na ve ejné zdraví:
Následující tabulka ukazuje možné dopady jednotlivých opat ení PR JMK na ve ejné zdraví tak, jak
vyplynuly z vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví.

Tab. 22: Potenciální dopady jednotlivých opat ení na ve ejné zdraví

Priority/opat ení Opat ení m že negativn ovlivnit
ve ejné zdraví pokud

Opat ení m že pozitivn ovlivnit ve ejné zdraví pokud

A.1 - - zacílí vzd lávání na nabídku pracovních míst
- zvýší úrove vzd lanosti, celoživotního a

environmentálního vzd lávání
- zlepší možnosti zdravého trávení volného asu

A.2 - - zvýší nabídku pracovních míst
- zvýší vzd lanost
- pomocí preventivních program zlepší

parametry zdraví obyvatelstva
- zlepší dostupnost a kvalitu zdravotní pé e a

sociálních a preventivních program
A.3 - - zvýší vzd lanost a informovanost obyvatel

- zlepší možnosti zdravého trávení volného asu
A.4 - - zvýší bezpe nost obyvatel

- pomocí preventivních program zlepší
parametry zdraví obyvatelstva

B.1 - - zvýší nabídku pracovních míst
- zvýší vzd lanost
- p isp je k orientaci hospodá ství na pr myslová

odv tví s vysokou p idanou hodnotou a nízkými
externalitami vzhledem k životnímu prost edí

B.2 - - zvýší nabídku pracovních míst
- zvýší vzd lanost
- p isp je k orientaci hospodá ství na pr myslová

odv tví s vysokou p idanou hodnotou a nízkými
externalitami vzhledem k životnímu prost edí

B.3 - - p isp je k využívání brownfields a ešení starých
ekologických zát ží
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C.1 - zvýší zát ž látkami
emitovanými ze silni ní
dopravy

- zvýší vystavení obyvatel
hluku z dopravy

- navýšená silni ní doprava
povede ke zvýšenému
riziku dopravních nehod

- sníží množství individuální dopravy, a tím po et
obyvatel žijících na území s p ekro enými
imisními limity

- bude ve ejná doprava využívat alternativní
zdroje energie (biopaliva)

- kvalitn  technicky vy ešená infrastruktura zajistí
opat ení proti hluku a odvedení tranzitní dopravy
z hust obydlených oblastí

C.2 - - sníží množství individuální dopravy, a tím po et
obyvatel žijících na území s p ekro enými
imisními limity

- bude ve ejná doprava využívat alternativní
zdroje energie (biopaliva)

- moderní dopravní infrastruktura (obchvaty,
kruhové objezdy, mimoúrov ové k ižovatky) a
separace cyklostezek p isp je ke snížení
nehodovosti

D.1 - - zvýší nabídku pracovních míst
- rozvoj cestovního ruchu umožní zdravé trávení

volného asu obyvatel
D.2 - - rozvoj vhodných produkt cestovního ruchu

umožní zdravé trávení volného asu obyvatel
D.3 - ohrozí vodní zdroje - zlepší dostupnost a kvalitu zdravotní pé e

- zlepší možnosti zdravého trávení volného asu
D.4 - - rozvoj infrastruktury cestovního ruchu umožní

zdravé trávení volného asu obyvatel
- p isp je ke zlepšení kvality koupacích vod
- separované stezky (p ší, hipo, cyklo) povedou

ke zvýšení bezpe nosti uživatel
E.1 - - sníží zatížení prost edí toxickými látkami

- zlepší kvalitu života v sídlech
- zvýší vzd lanost a informovanost obyvatel
- povede ke zlepšení stavu životního prost edí

v regionu
E.2 - - p isp je k vyšší kvalit zdroj pitné vody

- povede ke zlepšení stavu životního prost edí
v regionu

- sníží riziko ohrožení záplavami
E.3 - - kvalitní zem d lské výrobky povedou ke

zlepšení výživy obyvatel
- ekologizace zem d lství p isp je ke snížení

emisí toxických látek do prost edí
- stabilizuje nabídku pracovních míst v primárním

sektoru
E.4 - - zlepší kvalitu života a bydlení na venkov

- zlepší nabídku pracovních míst na venkov

Podmínky implementace Programu rozvoje Jihomoravského kraje z hlediska jeho vliv na ve ejné
zdraví:
P i rozhodování o podpo e projekt v rámci PR JMK by m ly mít relativní p ednost projekty spl ující
následující kritéria:

• Projekty, které snižují zát ž ovzduší látkami ze spalovacích proces
• Projekty, které snižují zát ž ovzduší emisemi z pr myslu.
• Projekty, které snižují riziko vzniku havárií a omezují vstupy toxických látek z pr myslu do ovzduší

vody a p dy.
• Projekty, které zlepšují zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou.
• Projekty, které snižují zát ž obyvatelstva hlukem z dopravy.
• Projekty, které umož ují zdravý životní styl.
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• Projekty, které zvyšují vzd lanost populace.
• Projekty, které zvyšují nabídku pracovních míst.
• Projekty, které zvyšují bezpe nost dopravy.

Pro sledování dopad PR JMK na ve ejné zdraví jsou využitelné následující indikátory:
• Pohyb obyvatelstva (sleduje UZIS, SÚ).
• Specifická úmrtnost (sleduje UZIS).

Záv ry plynoucí z vyhodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013 na
ve ejné zdraví:

Realizací Programu rozvoje Jihomoravského kraje nebude v tšina zdravotních determinant významn
dot ena. V optimálním p ípad bude mít Program pozitivní vliv na ve ejné zdraví, zejména zlepšením
ekonomických a sociálních determinant obyvatel. Jedná se zejména o zvýšení nabídky pracovních míst,
zlepšení možností vzd lávání, v etn rekvalifikací a celoživotního vzd lávání a možností zdravého trávení
volného asu. Pokud bude implementace Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013
provád na v souladu s výstupy jeho posouzení vliv na životní prost edí, není o ekáváno zhoršení
životního prost edí a jeho zdravotních determinant. Potenciáln negativním vliv m na životní prost edí
resp. ve ejné zdraví lze p edejít p i výb ru konkrétních projekt .
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XIII. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJ

Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým
koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této
podpory v souladu se zákonem . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje.

Program rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen PR JMK) navazuje na Strategii rozvoje Jihomoravského
kraje z roku 2006 tím, že využívá struktury zde navržených strategických cíl a opat ení, vyty ených k
jejich napln ní, a s p ihlédnutím k omezeným rozpo tovým možnostem kraje a návrhovému období z nich
iní základ pro vymezení hlavního rámce okruh priorit, opat ení a aktivit, která p edstavují v cnou nápl

návrhové ásti Programu rozvoje JMK.

Ve vztahu ke Strategii rozvoje kraje, jako nad azenému strategickému dokumentu, je p edkládaný
Program rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013 dokumentem obsahujícím již konkrétní opat ení
resp. aktivity navrhované krajem k podpo ení. Zde specifikovaná opat ení nemusí vy erpávajícím
zp sobem pokrývat veškeré spektrum oblastí za azených ve Strategii rozvoje JMK, ale jsou výb rem
nosných témat rozvoje kraje, zúženým z d vodu asového horizontu a rozpo tových možností, pro n ž je
PRJMK zpracováván (jde o období let – 2010 – 2013), na rozdíl od SRJMK, jejíž horizont realizace je cca
do roku 2016.

V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009, a proto bylo zadáno
zpracování programu nového na období 2010–2013. Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob  p idává i
nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm .
Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n
dosažitelných rozvojových aktivit.

Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na
období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem
jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci Programu rozvoje kraje musí být
nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní
(zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší
podmínky pro život a podnikání. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám
socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato
zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti.

Vizí je Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy udržitelného
rozvoje, disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou na moderních technologiích s
vysokou p idanou hodnotou, vysokou úrovní vzd lanosti s d razem na p ípravu a využití kvalitních
lidských zdroj , udržuje p ijatelný stav životního prost edí a krajiny, modern orientovaným zem d lstvím,
udržuje regionální kulturní specifika, využívá svou p íznivou geografickou polohu na d ležitých
kontinentálních osách, využívá potenciál cestovního ruchu a koncep n usm r uje proces suburbanizace.

Celkovým cílem Programu je zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít potenciálu kraje.

Vyhodnocení vliv koncepce (dále jen "vyhodnocení") PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE 2010-2013 na životní prost edí je zpracováno dle p ílohy . 9 zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní (dále jen zákon), a v rozsahu stanoveném v záv ru
zjiš ovacího ízení dle § 10d zákona který byl vydán odborem posuzování vliv na životní prost edí a IPPC
Ministerstva životního prost edí dne 14. 12. 2009 pod íslem jednacím 103798/ENV/09.

Proces posouzení vliv koncepce na životní prost edí probíhal soub žn s p ípravou samotného
strategického dokumentu jako ex-ante hodnocení. V rámci procesu SEA byly hodnoceny všechny ásti
Programu rozvoje Jihomoravského kraje. K vyhodnocení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje na
životní prost edí byla použita metoda referen ních cíl . Referen ní cíle ochrany životního prost edí
p edstavují základní rámec pro hodnocení jednotlivých ástí Programu rozvoje Jihomoravského kraje a
slouží zejména k vyhodnocení souladu specifických cíl , priorit a opat ení resp. v rámci nich navrhovaných
aktivit s referen ními cíly ochrany životního prost edí. Cíle ochrany životního prost edí byly ur eny na
základ analýzy cíl specifikovaných v koncep ních dokumentech na národní, mezinárodní i regionální
úrovni analýzy stavu životního prost edí a hlavních problém životního prost edí v regionu.
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V rámci vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí byly navrženy díl í úpravy PR JMK a podmínky
implementace Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Dalším významným výstupem hodnocení je návrh
systému výb ru a hodnocení projekt a návrh systému sledování implementace koncepce. Sou ástí SEA
vyhodnocení Programu rozvoje Jihomoravského kraje je rovn ž vyhodnocení vliv koncepce na ve ejné
zdraví a lokality soustavy Natura 2000.

Pro ú ely informování a zapojení ve ejnosti do p ípravy a posuzování Programu rozvoje Jihomoravského
kraje byly veškeré relevantní výstupy zve ej ovány na internetových stránkách kraje.
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XIV. SOUHRNNÉ VYPO ÁDÁNÍ VYJÁD ENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI
Z HLEDISKA VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A VE EJNÉ ZDRAVÍ

Proces posouzení vliv Programu rozvoje Jihomoravského kraje probíhal spolu s p ípravou samotného
strategického dokumentu. Ve ejnost stejn jako dot ené orgány státní správy i územní samosprávné celky
m ly možnost vznášet p ipomínky i dotazy v pr b hu celého dosavadního pr b hu posouzení.
Vypo ádání p ipomínek ve ejnosti a zp sob zohledn ní záv ru zjiš ovacího ízení Ministerstva životního
prost edí jsou uvedeny v p íloze 3 a 4 tohoto dokumentu.
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XV. ZÁV RY A DOPORU ENÍ V ETN NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI

STANOVISKO
Ministerstva životního prost edí

podle § 10g zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí,
ve zn ní zákona . 93/2004 Sb.,

k návrhu koncepce

„Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013“
verze z prosince 2009

P edkladatel koncepce: Jihomoravský kraj
Zpracovatel koncepce: konsorcium Vysokého u ení technického v Brn , Masarykovy

univerzity a firmy GAREP s.r.o.
Zpracovatel posouzení: Mgr. Jana Švábová Nezvalová, AMEC, s.r.o.

(osv d ení odborné zp sobilosti pro posuzování vliv na životní
prost edí .j. 1278/167/OPVŽP/97)
Ing. Pavel Kolá ek, PhD., AMEC, s.r.o.
(autorizace .j. 630/214/05 podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o
ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní)

Pr b h posuzování:
Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu p ílohy . 7 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování

vliv na životní prost edí, ve zn ní zákona . 163/2006 Sb., (dále jen „zákon . 100/2001 Sb.“), bylo
p edloženo Ministerstvu životního prost edí, zjiš ovací ízení bylo zahájeno dne 12. 11. 2009 zve ejn ním
oznámení koncepce v Informa ním systému SEA a rozesláním oznámení koncepce dot eným správním
ú ad m a dot eným územním samosprávným celk m. Zjiš ovací ízení bylo ukon eno dne 14. 12. 2009
vydáním záv ru zjiš ovacího ízení pod íslem jednacím 103798/ENV/09.

Návrh koncepce v etn vyhodnocení vliv na životní prost edí, zpracovaném v rozsahu p ílohy .
9 zákona . 100/2001 Sb., byl Ministerstvu životního prost edí p edložen dne ... ... 2010 a po kontrole
náležitostí byl dne ... ... 2010 zve ejn n v Informa ním systému SEA a rozeslán dot eným správním
ú ad m a dot eným územním samosprávným celk m. Ve ejné projednání "Programu rozvoje
Jihomoravského kraje" v etn vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí se konalo dne ... ... 2010
na Krajském ú ad v Brn . Zápis z ve ejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prost edí dne …
... 2010.

Stru ný popis koncepce:

Program rozvoje Jihomoravského kraje je hlavním nástrojem ízení a koordinace rozvoje kraje. Je
zpracováván na období ty let. V návaznosti na vizi a strategické cíle p ijaté ve Strategii rozvoje
Jihomoravského kraje a ve vazb na programové priority politické reprezentace kraje konkretizuje pro
plánovací období cíle, priority a rozvojové aktivity v kraji. Hlavním aktérem zpracování a realizace je kraj
jako samosprávný subjekt. Program na základ spolupráce aktér zú astn ných p i jeho tvorb vymezuje
nositele p ípravy a realizace rozvojových aktivit a projekt a stanoví zp sob a pravidla financování a
implementace.
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Program rozvoje kraje je závazn po izovaným dokumentem kraje. Náležitosti programu upravují §
8, 9 a 10 zákona . 248/2000 Sb. ze dne 29. ervna 2000 o podpo e regionálního rozvoje, v nichž je
specifikován význam a hlavní náležitosti dokumentu. Zákon . 129/2000 Sb., o krajích, se programem
rozvoje kraje nezabývá, pouze uvádí, že ho schvaluje zastupitelstvo. Délka platnosti program rozvoje
záleží na jednotlivých krajích. Praxe se nicmén ustálila na 4letém období.

Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity
kraje na období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje.
Limitem jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí
být nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní
(zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší
podmínky pro život a podnikání. Priority by m ly být formulovány, s p ihlédnutím k jednotlivým složkám
socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato
zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti.

Globálním cílem PR JMK je zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít
potenciálu kraje. Dále se Program rozvoje kraje zasadí za zlepšení kvality a dostupnosti hlavních
ve ejných služeb zajiš ovaných Jihomoravským krajem, zajistí jejich hospodárný provoz a rozvine zázemí
pro kvalitní život obyvatel kraje. Cílem je rozvinout a udržet klí ové aspekty konkurenceschopnosti kraje
(vzd lanost, výzkum a inovace, dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjekt ,
zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpo it budování páte ních komunikací a zajistit obslužnost území kraje
ve ejnou dopravou, zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje -
zd raznit jeho jedine nost a výjime nost. Nadále snížit negativní p sobení lidské innosti na p írodu a
krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a p írodnímu prost edí.
Hospodá ským t žišt m budou aktivity založené na moderních technologiích. Pr mysl bude produkovat
výrobky s vysokou p idanou hodnotou. Vzroste vzd lanostní úrove obyvatelstva, zkvalitní se procesy
vzd lávání a zlepší se možnosti uplatn ní lidských zdroj v ob anské a profesní sfé e. Zem d lství bude
tvo it sou ást páte e integrovaného rozvoje ve venkovském prostoru. Cestovní ruch bude v turisticky
atraktivních oblastech aktivn  p ispívat k rozvoji území.

Stru ný popis posouzení:
Posouzení vliv "Programu rozvoje Jihomoravského kraje" na životní prost edí bylo provedeno

v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu p ílohy . 9 zákona . 100/2001 Sb. Posuzování bylo
provád no pr b žn se zpracováním koncepce, k posouzení byla využita metoda referen ních cíl , tj.
porovnávání možného vlivu specifických cíl "Program rozvoje Jihomoravského kraje" na stanovené
referen ní cíle ochrany životního prost edí. Vyhodnocení vychází z analýzy SWOT a míry zohledn ní cíl
ochrany životního prost edí p i innostech, které p edpokládá "Programu rozvoje Jihomoravského kraje" v
oblasti vstup do krajiny, v oblasti ochrany složek životního prost edí a v oblasti o ekávaných d sledk
realizace strategického materiálu. Tabelární forma matice p edpokládaných vliv nezjistila významné
o ekávané negativní nebo limitující p sobení n kterého navrženého opat ení z pohledu ochrany životního
prost edí, které by nebylo možné na základ další projek ní p ípravy ešit.

"Program rozvoje Jihomoravského kraje" byl rovn ž vyhodnocen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní, a to z hlediska d sledk na evropsky významné lokality a
pta í oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, v platném zn ní.

Záv ry posouzení:
Ministerstvo životního prost edí jako p íslušný orgán podle § 21 zákona

. 100/2001 Sb., na základ návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona . 100/2001
Sb., v etn vyhodnocení koncepce dle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny,
v platném zn ní, vyjád ení dot ených orgán státní správy, dot ených územn samosprávných celk
a ve ejnosti a výsledk ve ejného projednání vydává:



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
VYHODNOCENÍ VLIV KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z02
Vydání: 01

Strana: 92 z 93

FileName: C863_09_PR_JMK09_dokumentace.doc
SaveDate: 5.1.2010

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu koncepce

„Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013“
verze 15. 12. 2009

Realizace koncepce " Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 " nebude mít významný
negativní vliv na životní prost edí za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska ( ást A).

Realizace koncepce " Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 " nebude mít významný
negativní vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti soustavy Natura 2000 ani jejich
p edm ty ochrany za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska ( ást B).

A. Podmínky souhlasného stanoviska:

1) P i realizaci " Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013" budou respektovány podmínky,
stanovené vyhodnocením vliv koncepce na životní prost edí.

B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vliv na lokality soustavy Natura 2000:

2) Každé opat ení resp. aktivita, navržené v "Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013",
bude realizováno s respektováním ochrany území evropsky významných lokalit a pta ích oblastí
soustavy Natura 2000.

Ministerstvo životního prost edí dále p edpokládá, že ídící složky realizace této koncepce zajistí u
každého navrženého ešení co nejširší publicitu a informování ve ejnosti.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU DOKUMENTACE

Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování
dokumentace se nachází v jeho úvodní ásti.



P íloha 1
Posouzení vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000



POSOUZENÍ VLIV KONCEPCE

Zpracováno ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb.

leden 2010
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I. ÚVOD

Se vstupem eské republiky do Evropské unie vyvstala povinnost implementovat do eské legislativy
právní normy Evropské unie v oblasti ochrany p írody. V rámci novelizace zákona . 114/1992 Sb., o
ochran  p írody a krajiny, v roce 2004 tak byly do eského legislativního rámce transponovány dv klí ové
sm rnice - Sm rnice Rady . 79/409/EEC o ochran voln žijících pták a Sm rnice Rady . 92/43/EEC o
ochran  p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin.

NATURA 2000 p edstavuje evropskou soustavu území, umož ující zachování p írodních stanoviš a
stanoviš druh v jejich p irozeném areálu rozší ení ve stavu p íznivém z hlediska ochrany, nebo
pop ípad umožní tento stav obnovit. Na území eské republiky je NATURA 2000 tvo ena evropsky
významnými lokalitami a pta ími oblastmi.

§ 45h zák. .114/1992, íká: „Jakákoliv koncepce nebo zám r, který m že samostatn nebo ve spojení s
jinými významn ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta í oblasti, podléhá hodnocení jeho
d sledk na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek...“ Dále k tomu § 45i odst. 2: „Jestliže
orgán ochrany p írody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h odst. 1 nevylou í,
musí být daná koncepce nebo zám r p edm tem posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních právních
p edpis “.

Toto hodnocení je zpracováno na základ objednávky zadavatele (Jihomoravský kraj). P edložené
hodnocení je vypracováno jako posouzení koncepce ve smyslu §45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, v platném zn ní.
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II. STRU NÝ POPIS KONCEPCE

Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým
koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této
podpory v souladu se zákonem . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje.

Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na
období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem
jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí být
nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní
(zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší
podmínky pro život a podnikání. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám
socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato
zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti.

V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009, a proto bylo zadáno
zpracování programu nového na období 2010–2013. Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob  p idává i
nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm .
Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n
dosažitelných rozvojových aktivit.

Program rozvoje kraje je koncipován formou opat ení (pracovní zn ní ve verzi zve ejn né na
www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz k prosinci. 2009). Ta jsou rámci p ti prioritních os dále strukturována do
strategických cíl a aktivit:

http://www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz
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A. Kvalita života obyvatel
Cíl: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních ve ejných služeb v Jihomoravským kraji, podporovat jejich
hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje.

Opat ení:

A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzd lávání

Aktivity:
A.1.1 P izp sobení sít st edních škol v kraji popula nímu vývoji s ohledem na pot eby trhu práce.
A.1.2 Posílení vazeb st edních škol s podnikatelským (odb ratelským) sektorem (odborné praxe,

úpravy vzd lávacích program , vytvá ení vzd lávacích strategií škol).
A.1.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných u ovských a odborných studijních obor na

st edních školách.
A.1.4 Údržba a modernizace škol a školských za ízení.
A.1.5 Podpora kvality základního školství v kraji se zvlášním d razem na udržení a získávání

nových kvalifikovaných pedagog a zlepšení vybavenosti škol.
A.1.6 Podpora integrace žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.
A.1.7 Podpora talentovaných žák .
A.1.8 Rozvíjení spolupráce se vzd lávacími institucemi v zahrani í, podpora mezinárodní mobility.
A.1.9 Zavád ní školních vzd lávacích program na všech úrovních vzd lávání.
A.1.10  Zkvalitn ní specifických aspekt kurikulární reformy – výuky cizích jazyk , informa ní

gramotnosti, za len ní programu Zdraví 21.
A.1.11 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.12 Poradenská sí v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty.
A.1.13 Monitorování kvality výchovn vzd lávacího procesu, autoevaluace škol, realizace systému

hodnocení z izovatelem u škol z izovaných JMK.
A.1.14 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzd lávání a neformální výchovy mládeže.
A.1.15 Podpora a rozvoj vzd lávání senior v rámci zdravého stárnutí (univerzita t etího v ku, kurzy

práce na PC a další).
A.1.16 Podpora vzniku a innosti Regionálního poradenského a vzd lávacího centra pro služby

zam stnanosti - Bosonohy.
A.1.17 Rozší ení nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník .
A.1.18 Podpora vzd lávacích aktivit podporujících za len ní cizinc a národnostních menšin

(zejména výuka eského jazyka a výuka znalostí pro orientaci v prost edí R).

A.2 Zajišt ní dostupné a kvalitní zdravotní a sociální pé e ve všech ástech kraje a pr ezová
prorodinná podpora

Aktivity:
A2.1 Realizace aktivit vedoucích k dosažení efektivního provozu zdravotnických za ízení

z ízovaných krajem
A2.2 Do ešení právní formy zdravotnických za ízení z izovaných Jihomoravským krajem.
A2.3 Zlepšování a standardizace kvality pé e ve zdravotnických za ízeních kraje.
A2.4 Stabilizace kvalifikovaného léka ského i neléka ského personálu v krajských nemocnicích.
A2.5 Vytvá ení podmínek pro zakládání praxí praktických léka a stomatolog mladými léka i.
A2.6 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky.
A2.7 Vypracování koncep ních dokument z oblasti zdravotnictví (koncepce ZZS, LSPP, sít

l žkových zdravotnických za ízení a dalších díl ích koncepcí).
A2.8 Zajišt ní dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech ástech kraje.
A2.9 Podpora preventivních zdravotních program pro ob any Jihomoravského kraje (výživa,

pohybová aktivita, tabák, alkohol, prevence úraz , prevence HIV/AIDS, kardiovaskulární
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onemocn ní, nádorová onemocn ní, obezita, diabetes mellitus, zvýšení zdravotní odolnosti
apod.).

A2.10 Podpora terénních sociálních služeb (pe ovatelské služby, osobní asistence, odleh ovací
služby atd.) za ú elem efetivn jšího využívání p ísp vku na pé i v p irozeném domácím
prost edí a odleh ení kapacitám pobytových organizací sociálních služeb).

A2.11 Zajišt ní pot ebné, rovnom rn vyvážené sít poskytovatel sociálních služeb, jejich
srovnatelné dostupnosti pro ob any v jednotlivých ástech kraje a posílení jejich kapacit
(zejména výstavba domu pro seniory v objektu bývalé transfuzní stanice Tomešova,
rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna na další pavilon
domova pro seniory, výstavba nových domov pro seniory).

A2.12 Zajišt ní metodické podpory a kontroly v oblasti napl ování a dodržování standard kvality
v organizacích sociálních služeb, zajišt ní kvality poskytování služeb.

A2.13 Zpracování analýzy zdroj financování sociálních služeb a možností jejich diverzifikace,
rozší ení systému víceletého financování projekt v oblasti sociálních lužeb. Podpora
neziskových organizací p sobících v sociální oblasti.

A2.14 Podpora dalšího vzd lávání pracovník zdravotních a sociálních služeb a zajišt ní
systematické gerontologické supervize v za ízeních pobytových sociálních služeb (cílová
skupina uživatel - senio i).

A2.15 Zajišt ní komplexní informovanosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb a podpora
spolupráce sociálních služeb a zdravotnictví.

A2.16 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny.
A2.17 Podpora komunitního plánování.

A2.18 Rozvíjení projektu Rodinné pasy.

A2.19 Informa ní podpora života rodin (info-point „Pro rodinu“ na portálu JMK, katalog prorodinných
organizací a iniciativ v etn nabízených program a služeb, další informa ní materiály),
podpora rozší ování pozitivního prost edí pro rodiny (nap . „obec p átelská rodin “, „firma
p átelská rodin “).

A2.20 Podpora innosti Jihomoravského regionálního centra pro integraci na podporu integrace
cizinc (poradenství, informace).

A.3 Rozvoj kultury, památkové pé e a možností trávení volného asu

Aktivity:
A3.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití.
A3.2 Podpora významných a tradi ních organizací v oblasti kultury apamátkové pé e.
A3.3 Koncep ní podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního d dictví a zachování

tradic.
A3.4 Podpora významných a tradi ních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních akcí,

d ležitých pro zachování regionální identity.
A3.5 Podpora fungování a rozvoje stávajících a budování nových t lovýchovných a sportovních

za ízení pro leny i ve ejnost.
A3.6 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport s nadregionálním významem.
A3.7 Podpora innosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou

a volno asovými aktivitami.
A3.8 Podpora innosti center volného asu a základních um leckých škol.
A3.9 Podpora aktivního stárnutí - akcde a aktivity ur ené pro seniory (spole enské, zájmové,

pohybové).
A3.10 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní tradice.

A.4 Zajišt ní bezpe nosti obyvatel

Aktivity:
A.4.1 Realizace projekt prevence kriminality.
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A.4.2 Realizace projekt prevence sociáln patologických jev .
A.4.3 Realizace porojekt prevence dopravních úraz (Bezpe ná obec, Bezpe ná komunita,

Bezpe ná cesta do školy) a posilování dopravní bezpe nosti.
A.4.4 Realizace projekt zam ených na bezpe í senior (prevence násilí, úraz , bezpe ná

doprava).
A.4.5 Zpracování bezpe nostního auditu Jihomoravského kraje a zdokonalování systému krizového

ízení (nap . pro oblast živelných pohrom).
A.4.6 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému.
A.4.7 Podpora obnovy materiálového vybavení dobrovolných hasi ských sbor .

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – V da, výzkum, inovace
Cíl: Rozvinout a udržet klí ové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzd lanost, výzkum a inovace,
dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjekt .

Opat ení:

B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inova ních aktivit

Aktivity:
B.1.1 Dobudování inkubátor a v decko-technických park (VTP) za ú elem dosažení nutného

kritického objemu této infrastruktury v JMK (zejména CERIT Science Park, inkubátory a VPT
v okresních m stech JMK).

B.1.2 Zajišt ní finan ních zdroj pro inova ní firmy (založení seed fondu, rozvoj fondu mikrop j ek,
podpora realizace finan ních fór).

B.1.3 Podpora fungování stávajících inkubátor (a VTP) a podpora rozvoje konzultantských služeb
pro za ínající inova ní firmy.

B.1.4 Rozvoj (konzultantských) služeb pro inova ní firmy (sídlící mimo inkubátory).Založení Start-up
grantu pro inova ní firmy.

B.1.5 Zkvalitn ní informa ních center pro podnikatele – rozší ení poskytovaných služeb do oblasti
p enosu inovací a nových poznatk do praxe.

B.1.6 Podpora rozvoje klí ových odv tví (klastr ) JMK – elektrotechnika, strojírenství, informa ní
technologie a life –sciences.

B.2 Podpora v dy a výzkumu a vývoje (se zvláštním z etelem na lidské zdroje ve VaV, popularizaci
VaV a využití výsledk VaV v aplika ním sektoru)

Aktivity:
B.2.1 Podpora mezinárodních program mobility pro studenty, doktorandy, mladé v dce a zkušené

v dce (incoming/outgoing/reintegrace).

B.2.2 Rozvíjení servisu pro zahrani ní v dce.
B.2.3 Podpora akcí na popularizaci výzkumu, vývoje a inovací (nap . realizace projektu Moravského

science centra).
B.2.4 Podpora medializace výsledk VaV a rozvinutí mezinárodního marketingu výsledk VaV –

nap . z ízení „International Scientific Press Office“.
B.2.5 Podpora internacionalizace VaV – zapojování VaV tým a firem do 7. Rámcového programu

pro VaV.
B.2.6 Podpora rozvoje transferu technologií z VŠ a AV R do aplika ní sféry (firem).
B.2.7 Podpora intersektorální mobility mezi VaV institucemi a firmami.
B.2.8 Podpora projekt  financovaných z Opera ního programu výzkum, vývoj pro inovace (zejména

CEITEC a ICRC).

B.3 Podpora podnikatelského prost edí

Aktivity:
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B.3.1 Vytvo ení systému pé e o domácí a zahrani ní investory s jasným vymezením kompetencí a
realizace této pé e.

B.3.2 Identifikace pot ebných legislativních zm n na podporu malého a st edního podnikání v JMK
a vyvíjení  tlaku na jejich provedení.

B.3.3 Podpora obchodních misí do zahrani í (v etn destinací mimo Evropskou unii), které
povedou k expanzi jihomoravských firem.

B.3.4 Podpora ešení regenerace brownfields.

C. Dostupnost a obslužnost
Cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpo it budování páte ních komunikací a zajistit obslužnost území
kraje ve ejnou dopravou.

Opat ení:

C.1 Zlepšení klí ové dopravní infrastruktury kraje

Aktivity:
C.1.1 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace rychlostní komunikace

R43 (Troubsko – Ku im – Sebranice – Moravská T ebová).
C.1.2 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní

komunikace R52 (Poho elice – Mikulov – státní hranice).
C.1.3 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní

komunikace R55 (B eclav – Hodonín – Moravský Písek - Hulín (Zlínský kraj).
C.1.4 Podpora zkapacitn ní dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice.
C.1.5 Podpora územní a projektové p ípravy jihozápadní (Troubsko – Mod ice – Chrlice) a

jihovýchodní tangenty (Chrlice – Holubice).
C.1.6 Podpora zahájení výstavby dalších staveb velkého m stského okruhu v Brn .
C.1.7 Podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53

Poho elice – Znojmo.
C.1.8 P íprava a zahájení realizace obchvat krajských silnic dopravn exponovaných sídel

(Tu any, Slatina, Hrad any, ebín, Želešice).
C.1.9 Podpora p estavby železni ního uzlu Brno, modernizace pr jezdu a I. ást osobního nádraží.
C.1.10 Podpora územní a projektové p ípravy severojižního kolejového diametru v Brn .
C.1.11 Podpora zdvojkolejn ní trat . 240 v úseku St elice – Zastávka a modernizace a elektrizace

v úseku Brno – Jihlava.
C.1.12 Modernizace trat . 300 Brno – P erov (I. etapa Blažovice – Nezamyslice).
C.1.13 Podpora širšího zapojení letišt Brno-Tu any do kombinované dopravy.
C.1.14 Podpora zavád ní telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatížen jších dopravních

komunikacích v kraji.
C.1.15 Podpora realizace protihlukových opat ení v dopravn exponovaných oblastech kraje

(p eložky komunikací, obchvaty, protihlukové bariéry, stavební a organiza ní opat ení).
C.1.16 Podpora p ípravy nadregionálního ve ejného logistického centra v brn nské aglomeraci a

podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy.
C.1.17 Zpracování aktualizace studie rozvoje letišt Brno-Tu any a zpracování studie proveditelnosti

rozší ení leteckých linek z letišt Brno-Tu any.
C.1.18 Podpora napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj.

C.2 Podpora zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti
Aktivity:
C.2.1 Dokon ení Integrovaného dopravního systému na území celého Jihomoravského kraje a

optimalizace IDS JMK.
C.2.2 Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko).
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C.2.3 P íprava a realizace p estupních terminál IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové
dopravy.

C.2.4 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.5 P íprava a realizace p estupních terminál IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové

dopravy.
C.2.6 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK.
C.2.7 Zavedení elektronického odbavování cestujících a p íprava integrace poplatk za systémy

„Park&Ride“ do tarif  IDS JMK.
C.2.8 Rozvoj telematiky v ízení a provozu IDS JMK, zlepšování návazností spoj a zvyšování

kvality obslužné infrastruktury.
C.2.9 Podpora p ípravy a realizace modernizace díl ích ástí železni ní sít jako sou ásti procesu

zkvalit ování obslužnosti v rámci IDS JMK – K enovická spojka, Boskovická spojka,
modernizace a elektrizace tra ových úsek Hrušovany – Židlochovice a Šakvice – Hustope e.

C.2.10 Zvyšování bezpe nosti na železni ních p ejezdech.
C.2.11 Podpora ekologizace dopravy – podpora moderního vozového parku dopravc zajiš ujících

provoz regionální ve ejné dopravy.
C.2.12 Podpora rozvoje m stské dopravy – omezení individuální automobilové dopravy v centrech

m st.
C.2.13 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úsek silnic II. a III. t ídy.
C.2.14 Rekonstrukce, opravy a vým ny most ve špatném a havarijním stavu na silnicích II. a III.

t ídy.
C.2.15 Optimalizace posypového managementu a údržby komunikací.
C.2.16 Zpracování p ehledu nepot ebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodn jších zp sob

nového využití.

D. Atraktivnost destinace
Cíl: Zvýšit návšt vnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zd raznit jeho
jedine nost a výjime nost.

Opat ení:

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu

Aktivity:
D.1.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a vzájemná spolupráce v

rámci spole ných projekt (nap . Ochutnejte Moravu, Moravia Convention Bureau, šet ení
návšt vnosti…).

D.1.2 Prohloubení spolupráce a spole ná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry (nap .
organizacemi cestovního ruchu, TIC, oborovými organizacemi) v jednotlivých turistických
oblastech Jihomoravského kraje.

D.1.3 Podpora projekt a vzájemné spolupráce subjekt ve ejného a soukromého sektoru na r zné
územní úrovni (v rámci vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi navzájem, na
mezikrajské – zejména sousední kraje – a p eshrani ní úrovni atd.).

D.1.4 Navázání a podpora intenzivn jší spolupráce s domácími i zahrani ními incomingovými
cestovními kancelá emi a její další rozvoj.

D.1.5 Koordinace aktivit v cestovním ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými celky, a to
v etn sousedních stát .

D.1.6 Podpora inností turistických informa ních center.
D.1.7 Podpora významných kulturních, spole enských a sportovních akcí, které mají významný vliv

na rozvoj cestovního ruchu.
D.1.8 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdroj v cestovním ruchu.

D.2 Marketingová podpora kraje

Aktivity:



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
Posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona . 114/1992 Sb.

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z03
Vydání: 01

Strana: 11 z 32

FileName: PR_JMK_posouzení_§45i.doc
SaveDate: 4.1.2010

D.2.1 Tvorba jednozna né a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje (stanovení
jednozna né marketingové zna ky turistického regionu Jižní Morava, definice hlavních
marketingových aktivit a systému propagace, vymezení cílových skupin, specifické turistické
produkty…)

D.2.2 Pokra ování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a v sousedních
státech eské republiky, ale také ve spolupráci s eskou centrálou cestovního ruchu i ve
vzdálen jších destinacích.

D.2.3 Rozší ení, obsahové prohloubení a podpora medializace oficiálního internetového portálu
cestovního ruchu Jižní Moravy (http://www.jizni-morava.cz) a na n j navázaných portál
Jihomoravského kraje (nap . http://www.cyklo-jizni-morava.cz nebo
http://www.moraviaconvention.cz) jako hlavní turistické informa ní brány do kraje a d ležitého
marketingového nástroje.

D.2.4 Rozvoj vhodných turistických produkt navázaných na nejrozší en jší typy aktivní turistiky v
Jihomoravském kraji (nap . p ší a cykloturistika, gastroturistika, golfová turistika, rekrea ní
plavba) a dle specifických cílových skupin.

D.2.5 Podpora vina ské turistiky a vina ství jako nejvýznamn jší specifické atraktivity
Jihomoravského kraje v rámci R (podpora marketingových materiál vina ské turistiky,
synergie s marketingovou podporou zna ky „Vína z Moravy“, podpora nových vina ských
cyklostezek a cyklotras…)

D.2.6 Širší využití potenciálu významných krajských osobností, slavných událostí, p íb h a film
odehrávajících se na území kraje nebo s krajem p ímo souvisejících (nap . J. G. Mendel, L.
Janá ek, T. G. Masaryk, A. Mucha, V stonická Venuše, bitva u Slavkova, obléhání m sta
Brna švédským vojskem, filmy o vín atd.)

D.3 Rozvoj láze ství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb
Aktivity:
D.3.1 Pokra ování v rozvoji p írodních lé ebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další rozvoj

budoucího láze ského centra Pasohlávky a budování návazné turistické infrastruktury.
D.3.2 Pr zkum možností budování dalších komplexních láze ských za ízení ve vhodných

lokalitách v kraji (nap . Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u Brna…).
D.3.3 Podpora tvorby produkt zam ených na rozvoj láze ských a relaxa ních pobyt a produkt ,

které je vhodn dopl ují (gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní akce, vodní
plavba…).

D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb

Aktivity:
A.1 Ochrana, rekonstrukce a následné zp ístupn ní kulturních a vybraných p írodních atraktivit pro

širokou ve ejnost.
A.2 Pokra ování v budování turistických liniových tras a stezek (p ší, cyklo, hipo…).
A.3 Rozši ování a zkvalit ování infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku.
A.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (p írodních i um lých) pro koupání v kraji, budování

nadregionálních aquapark a infrastruktury pro rekrea ní plavbu (podpora prodloužení Ba ova
kanálu na soutok Moravy a Dyje i rozvoje dalších vodních cest pro rekrea ní plavbu).

E. Kvalita prost edí a krajiny
Cíl: Snížit negativní p sobení lidské innosti na p írodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve
vztahu k prostorovému vývoji a p írodnímu prost edí.

Opat ení:

E.1 Zlepšování stavu životního prost edí a zmír ování negativních dopad lidské innosti na
životní prost edí

http://www.jizni-morava.cz)
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
http://www.moraviaconvention.cz)
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Aktivity:
E.1.1 Podpora výstavby istíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací nad 2000

ekvivalentních obyvatel, povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející k projektu isté
povodí Svratky (nad Brn nskou p ehradou).

E.1.2 Koordinace projektu isté povodí Svratky.
E.1.3 Zavedení a optimalizace systému odd leného sb ru materiálov využitelných složek

komunálních odpad ve všech obcích Jihomoravského kraje.
E.1.4 Optimalizace sít imisního monitoringu v kraji.
E.1.5 Podpora opat ení pro snížení emisí tuhých zne iš ujících látek, oxid dusíku, t kavých

organických látek z primárních zdroj a další zne iš ujících látek v návaznosti na Integrovaný
program ke zlepšování kvality ovzduší JMK.

E.1.6 Podpora projekt likvidace starých ekologických zát ží.
E.1.7 Podpora ekologizace energetických zdroj a tepeln energetická sanace budov.
E.1.8 Podpora šetrného hospoda ení v lesích
E.1.9 Podpora ochrany, udržení a zlepšení p íznivého stavu významných p írodních lokalit (zvlášt

chrán ných území, lokalit soustavy Natura 2000 a p írodních park ).
E.1.10 Podpora revitalizace vodních tok a zpr chod ování vodních p ekážek.

E.2 Udržitelný rozvoj území

Aktivity:
E.2.1 D sledné využívání všech možností koncep ního usm r ování urbaniza ních aktivit,

usm r ování stavebních a jiných inností v území v etn prostorových aktivit na rozvojových
pólech a rozvojových osách s d razem na omezování negativních dopad suburbanizace.

E.2.2 Iniciace založení partnerství obcí brn nské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce a
p íprava integrovaných aglomera ních projekt .

E.2.3 Podpora koordina ní innosti v oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem zabezpe it
financování a trvalou pé i o Lednicko-valtický areál.

E.2.4 Podpora staveb vodovod zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu vody.
E.2.5 Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na ochranu sídel a zadržení vody v krajin .
E.2.6 Odstra ování zábran bránících volnému rozlivu povod ových pr tok do extravilánu.

E.3 Multifunk ní zem d lství

Aktivity:
E.3.1 Podpora regionální produkce zem d lských výrobk a potravin – podpora marketingových

akcí, klasifikace místních produkt .
E.3.2 Podpora vina ství.
E.3.3 Podpora diverzifikace hospodá ských aktivit na venkov  v etn podpory zakládání a innosti

podnikatelských sdružení v oblasti zem d lství a navazujícího zpracovatelského pr myslu.
E.3.4 Podpora rozvoje v ela ství, ovocná ství a lesnictví.
E.3.5 Podpora ekologického hospoda ení.
E.3.6 Zlepšování podmínek pro uskute ování preventivních opat ení p ed nep íznivými dopady

budoucích klimatických zm n nejvýrazn ji se projevujících v jižních ástech kraje (v oblastech
se zhoršenými podmínkami pro zem d lství).

E.4 Rozvinutí potenciálu venkova
Aktivity:
E.4.1 Podpora fungování venkovských svazk obcí.
E.4.2 Posilování spolupráce subjekt rozvoje venkova v kraji a koordinace aktivit m nících prost edí

venkova (v etn podpory spolkového života a tradi ních venkovských emesel a inností).
E.4.3 Podpora aktivit vedoucích k p edkládání projekt obcí i jiných subjekt do jednotlivých fond

EU.
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III. POPIS LOKALIT SOUSTAVY NATURA 2000

3.1 Lokality soustavy NATURA 2000 v dot eném území

Pro hodnocení vliv byly zvažovány všechny Evropsky významné lokality a Pta í oblasti na území
Jihomoravského kraje.

Území Jihomoravského kraje je jednou z nejvýznamn jších oblastí výskytu voln žijících pták v rámci
celé R. Na území Jihomoravského kraje je vymezeno 7 pta ích oblastí (PO) vyhlášených samostatnými
na ízeními vlády.

Dále je zde vymezeno 172 evropsky významných lokalit navržených do Národního seznamu evropsky
významných lokalit podle Na ízení vlády 132/2005 Sb.

Obr.: Vymezení PO a EVL na území Jihomoravského kraje



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
Posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona . 114/1992 Sb.

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z03
Vydání: 01

Strana: 14 z 32

FileName: PR_JMK_posouzení_§45i.doc
SaveDate: 4.1.2010

Pta í oblasti vymezené na území Jihomoravského kraje:

Název Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Druhy jež jsou p edm tem ochrany Ostatní druhy

Bzenecká
Doubrava -
Strážnické
Pomoraví

CZ0621025 11 720,56 áp bílý; lelek lesní; moták pochop;
sk ivan lesní; strakapoud jižní;
strakapoud prost ední

buka velký; buká ek malý; ch ástal
kropenatý;ch ástal malý; ch ástal polní;
áp erný; datel erný; je áb popelavý;

led á ek í ní; lejsek b lokrký; lu ák
ervený; lu ák hn dý; p nice vlašská;

slavík modrá ek; uhýk obecný;
v elojed lesní; žluna šedá

Hovoransko -
ejkovicko

CZ0621026 1 412,76 p nice vlašská; strakapoud jižní;
strnad zahradní

uhýk obecný

Lednické
rybníky

CZ0621028 689,02 husa velká; kvakoš no ní; lži ák
pestrý; zrzohlávka rudozobá

buka velký; buká ek malý; ch ástal
malý; áp bílý; datel erný; husa
b lo elá; husa polní; kop ivka obecná;
led á ek í ní; lejsek b lokrký; moták
pochop; p nice vlašská; slavík
modrá ek; strakapoud jižní;
strakapoud prost ední; uhýk obecný;
volavka st íb itá; žluna šedá

Pálava CZ0621029 8.535,70 áp bílý; lejsek b lokrký; orel mo ský;
p nice vlašská; strakapoud jižní;
strakapoud prost ední; uhýk obecný;
v elojed lesní

buká ek malý; ch ástal malý; áp
erný; datel erný; led á ek í ní;

lu ák ervený; lu ák hn dý; moták
pochop; raroh velký; slavík modrá ek;
výr velký; žluna šedá

Podyjí CZ0621032 7.676,69 p nice vlašská; strakapoud jižní ch ástal polní; áp erný; datel erný;
led á ek í ní; lejsek b lokrký; lejsek
malý; lelek lesní; moták pochop;
sk ivan lesní; sokol st hovavý;
strakapoud prost ední; sýc rousný;
uhýk obecný; v elojed lesní; výr velký;

žluna šedá
Soutok -
Tvrdonicko

CZ0621027 9.576,12 áp bílý; led á ek í ní; lejsek
b lokrký; lu ák ervený; lu ák hn dý;
raroh velký; strakapoud prost ední;
v elojed lesní; žluna šedá

buka velký; ch ástal kropenatý;
ch ástal malý; ch ástal polní; áp
erný; datel erný; moták pilich; moták

pochop; orel mo ský; p nice vlašská;
uhýk obecný

St ední nádrž
Vodního Díla
Nové Mlýny

CZ0621030 1.047,17 husa b lo elá; husa polní; husa velká;
orel mo ský; rybák obecný; Vodní
druhy pták v celkovém po tu vyšším
než 20 000 jedinc

buká ek malý; led á ek í ní; racek
ernohlavý; slavík modrá ek

Evropsky významné lokality vymezené na území Jihomoravského kraje:

P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Baštinský
potok

CZ0623022 9,44 Panonská P írodní
památka

pisko pruhovaný

Bezru ova
alej

CZ0623803 15,75 Panonská P írodní
památka

páchník hn dý

Bílá hora CZ0622220 1,79 Panonská P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Bílé
Karpaty

CZ0724090 14.915,20 Chrán ná
krajinná
oblast

stanovišt bourovec trnkový;
modrásek
bahenní;
modrásek
o kovaný;
ohnivá ek
erno árý;

p ástevník;
ostivalový;
st evlík hrbolatý;
vrko bažinný;
vrko útlý;
žlu ásek
barvom nný

srpice
karbincolistá;
st eví ník
pantoflí ek

Bílý kopec
u ej e

CZ0623035 74,27 Panonská P írodní
památka

chrobák;
p ástevník
kostivalový



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013
Posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona . 114/1992 Sb.

Zakázka/Dokument: C863-09-0/Z03
Vydání: 01

Strana: 15 z 32

FileName: PR_JMK_posouzení_§45i.doc
SaveDate: 4.1.2010

P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Biskoupský
kopec

CZ0622150 8,21 Kontinentální P írodní
rezervace

koniklec
velkokv tý

Blansko -
kostel

CZ0623701 0,07 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký

Borotín -
zámek

CZ0623702 0,12 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký

Bosonožský
hájek

CZ0624094 48,1 Kontinentální P írodní
rezervace

stanovišt st eví ník
pantoflí ek

Božické
rybníky

CZ0623798 57,45 Panonská P írodní
památka

vrko bažinný

Božický
mok ad

CZ0623772 4,91 Panonská P írodní
památka

ku ka ohnivá

B eclav -
kaple u
nádraží

CZ0623003 0,04 Panonská P írodní
památka

netopýr velký

B ežanka a
B ežanský
rybník

CZ0623004 20,42 Panonská P írodní
památka

vrko bažinný

Bu ovice -
zámek

CZ0623775 0,32 Panonská P írodní
památka

netopýr velký

Bzenecká
st elnice

CZ0620073 28,74 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Citonice -
rybník
Skalka

CZ0623345 2,25 Kontinentální P írodní
památka

olek dravý

Crhov -
Rozsí ka

CZ0623354 27,49 Kontinentální P írodní
památka

p ástevník
kostivalový

ejkovické
Špidláky

CZ0624116 17,35 P írodní
rezervace

stanovišt st evlík katrán
tatarský;
pelyn k
jihomoravský

ekal CZ0623359 3,33 Kontinentální P írodní
památka

ku ka ohnivá

ernecký a
Milonický
hájek

CZ0624062 204,04 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

stanovišt st eví ník
pantoflí ek

ertoryje CZ0624072 4.728,16 Kontinentální

Chrán ná
krajinná oblast

stanovišt bourovec trnkový;
ohnivá ek
erno árý;

p ástevník
kostivalový; rohá
obecný; tesa ík
obrovský;
žlu ásek
barvom nný

me ík
bahenní;
srpice
karbincolistá;
st eví ník
pantoflí ek

ervené
strán

CZ0622181 6,22 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

hvozdík
moravský

D dice -
kostel

CZ0623703 0,06 Kontinentální

P írodní
památka netopýr velký

D dkovo CZ0612133 5,63 Kontinentální

P írodní
památka

st eví ník
pantoflí ek

D vín CZ0624104 406,32 Panonská

Chrán ná
krajinná oblast

stanovišt netopýr erný;
netopýr
velkouchý;
p ástevník
kostivalový; rohá
obecný; st evlík

hvozdík
Lumnitzer v ; 
kosatec skalní
píse ný
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Dlouhá
Lhota

CZ0623704 0,04 P írodní
památka

vrápenec malý

Drnholecký
luh

CZ0623799 149,63 P írodní
památka

ku ka ohnivá;
lesák rum lkový

Dunajovické
kopce

CZ0622218 84,76 Národní
p írodní
památka

katrán
tatarský;
pelyn k
jihomoravský;
srpice
karbincolistá

Emin
záme ek

CZ0623778 0,12 P írodní
památka

netopýr velký

Hadcové
strán v
údolí
Jihlavy

CZ0620112 12,28 P írodní
rezervace

stanovišt

Hevlínské
jezero

CZ0623010 9,37 P írodní
památka

ku ka ohnivá

Hobrtenky CZ0623807 131,17 P írodní
památka

rohá obecný

Hodonínská
doubrava

CZ0624070 3.029,08 P írodní
památka

stanovišt ku ka ohnivá;
netopýr erný;
netopýr
velkouchý;
p ástevník
kostivalový; rohá
obecný

me ík bahenní

Horky u
Milotic

CZ0622007 18,89 P írodní
rezervace

hadinec
nachový

Hovoranské
louky

CZ0622009 10,99 P írodní
rezervace

hadinec
nachový;
katrán
tatarský;
koniklec
velkokv tý;
srpice
karbincolistá

Hovoranský
hájek

CZ0623040 82,56 P írodní
památka

rohá obecný

Ch iby CZ0724091 19.226,50 P írodní
památka

stanovišt ohnivá ek
erno árý; tesa ík

alpský; vrko útlý
Jankovec CZ0623348 15,06 P írodní

památka
ku ka ohnivá

Jaroslavice
- zámek

CZ0623780 0,82 P írodní
památka

vrápenec malý

Jasenová CZ0624066 53,23 P írodní
památka

stanovišt hadinec
nachový

Javorník -
hliník

CZ0623349 1,43 Kontinentální P írodní
památka

ku ka
žlutob ichá

Je meništ CZ0620162 62,92 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Jedlový les
a údolí
Rokytné

CZ0610179 375,04 Kontinentální P írodní
rezervace

stanovišt

Jevišovka CZ0623041 20,09 Panonská P írodní
památka

sekavec píse ný

Jezero CZ0620078 9,54 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Kamenný
vrch

CZ0624067 13,78 Kontinentální P írodní
rezervace

st evlík koniklec
velkokv tý

Kamenný
vrch u
Kurd jova

CZ0624115 103,65 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt hadinec
nachový
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Kaolinka
Únanov

CZ0623368 4,97 Kontinentální P írodní
památka

olek dravý

Kapánsko CZ0620177 706,29 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Klentnice -
kostel
svatého Ji í

CZ0623781 0,03 Panonská P írodní
památka

netopýr velký

Knížecí les CZ0623800 12,33 Panonská P írodní
památka

ku ka ohnivá

Kope ky u
Únanova

CZ0622162 8,43 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Krumlovsko-
Rokytenské
slepence

CZ0624128 99,32 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt tesa ík obrovský hvozdík
moravský ; 
koniklec
velkokv tý

Krumlovský
les

CZ0624064 1.945,52 Panonská,
Kontinentální

P írodní
rezervace

stanovišt olek velký

K etín -
zámek

CZ0623709 0,09 Kontinentální P írodní
památka

vrápenec malý

K tiny - kostel CZ0623710 0,2 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký;
vrápenec malý

Kuntínov CZ0624101 661,46 Panonská P írodní
památka

stanovišt  p ástevník
kostivalový; rohá
obecný

hadinec
nachový ; 
st eví ník
pantoflí ek ; 
v elník
rakouský

Kv tnice CZ0624065 127,51 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt vrápenec malý

Lednice -
zámek

CZ0623016 0,8 Panonská P írodní
památka

vrápenec malý

Letišt
Marchanice

CZ0623370 20,88 Kontinentální P írodní
památka

sysel obecný

Lipov - kostel CZ0623711 0,06 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký

Lom u
Žer tek

CZ0623372 1,78 Kontinentální P írodní
památka

olek dravý

Lou ka CZ0623324 12,15 Kontinentální P írodní
památka

vranka obecná

Louky pod
Kumstátem

CZ0622017 3,63 Panonská P írodní
rezervace

hadinec
nachový;
koniklec
velkokv tý

Lov ický
potok a
Jordánek

CZ0623355 36,19 Kontinentální P írodní
památka

p ástevník
kostivalový

Lu ní údolí CZ0624129 125,97 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt olek velký

Malhostovická
pecka

CZ0622165 1,84 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Mašovice -
lom

CZ0623357 10,14 Kontinentální P írodní
památka

olek dravý

Mikulovický
les

CZ0620101 153,51 Kontinentální P írodní
rezervace

stanovišt

Milejovské
louky

CZ0622166 10,97 Kontinentální P írodní
památka

hadinec
nachový

Milotice -
letišt

CZ0623018 26,96 Panonská P írodní
památka

sysel obecný
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Milovický les CZ0624100 2.443,21 Panonská Chrán ná
krajinná
oblast

stanovišt bourovec trnkový;
netopýr erný;
netopýr
velkouchý;
p ástevník
kostivalový; rohá
obecný

Miroslavské
kopce

CZ0620147 31,86 Panonská Národní
p írodní
památka

stanovišt

Moravský
kras

CZ0624130 6.485,37 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

stanovišt Kova ík; netopýr
brvitý; netopýr
erný; netopýr

velkouchý;
netopýr velký;
p ástevník
kostivalový;
vranka obecná;
vrápenec malý

hadinec
nachový ; 
koniklec
velkokv tý ; 
st eví ník
pantoflí ek ; 
šikoušek
zelený

Mou ínov -
Druhý rybník

CZ0623358 4,55 Kontinentální P írodní
památka

ku ka ohnivá

Mušenice CZ0622168 14,45 Panonská P írodní
rezervace

st eví ník
pantoflí ek

Mušovský luh CZ0624103 557,45 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt lesák rum lkový;
rohá obecný;
vydra í ní

Na Adamcích CZ0624117 7,23 Panonská Národní
p írodní
památka

stanovišt hadinec
nachový

Na
Kocourkách

CZ0622169 3,39 Panonská P írodní
rezervace

koniklec
velkokv tý;
kosatec skalní
píse ný

Na lesní
horce

CZ0622170 2,59 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Na eratický
kopec

CZ0620154 130,55 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Nad
Brn nskou
p ehradou

CZ0623344 567,06 Kontinentální P írodní
památka

rohá obecný

Nad kapli kou CZ0623351 3,84 Kontinentální P írodní
památka

modrásek
bahenní

Nad
Vápenkou

CZ0622172 0,57 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Netopýrky CZ0622173 0,91 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Niva Dyje CZ0624099 3.249,04 Panonská Chrán ná
krajinná
oblast

stanovišt bobr evropský;
ho avka duhová;
ku ka ohnivá;
lesák rum lkový;
ohnivá ek
erno árý;

páchník hn dý;
pisko pruhovaný;
rohá obecný;
svinutec tenký;
tesa ík obrovský;
vrápenec malý

Nový zámek
Jevišovice

CZ0623708 0,28 Kontinentální P írodní
památka

netopýr brvitý

O ov CZ0624071 292,28 Panonská P írodní
památka

stanovišt ho avka duhová

Och zky -
Nedánov

CZ0620169 472,31 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Oleksovická
mok ina

CZ0623019 44,42 Panonská P írodní
památka

sekavec píse ný

Panský les -
Jezdiny

CZ0622174 26,08 Kontinentální P írodní
památka

st eví ník
pantoflí ek
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Paví kopec CZ0620049 2,58 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Pekárka CZ0622175 12,82 Kontinentální P írodní
památka

hvozdík
moravský;
koniklec
velkokv tý

Pisárky CZ0623808 70,7 Kontinentální P írodní
památka

rohá obecný

Píse ný
rybník

CZ0623021 43,78 Panonská P írodní
rezervace

svinutec tenký

Podmolí -
strouha

CZ0623360 5,1 Kontinentální P írodní
památka

olek dravý

Podyjí CZ0624096 6.273,13 Panonská,
Kontinentální

Národní park stanovišt olek velký;
kova ík; netopýr
erný; netopýr

velkouchý;
p ástevník
kostivalový; rohá
obecný; tesa ík;
brovský; vranka
obecná; vrápenec
malý

koniklec
velkokv tý ; 
st eví ník
pantoflí ek

Polámanky CZ0620139 16,25 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt

Popice - fara CZ0623788 0,03 Panonská P írodní
památka

vrápenec malý

Pouzd anská
step - Kolby

CZ0624060 180,81 Panonská Národní
p írodní
rezervace

stanovišt  p ástevník
kostivalový; rohá
obecný; st evlík

katrán tatarský
; pelyn k
jihomoravský

Prudká CZ0623329 0.4256 Kontinentální P írodní
památka

netopýr brvitý;
vrápenec malý

P ední kout CZ0624114 692,83 Panonská P írodní
památka

stanovišt  p ástevník
kostivalový

P ísnotický
les

CZ0623801 11,6 Panonská P írodní
památka

olek velký

Rakšické
louky

CZ0623365 74,98 Kontinentální P írodní
památka

olek velký

Rendezvous CZ0623045 65,91 Panonská Národní
p írodní
památka

páchník hn dý;
rohá obecný;
tesa ík obrovský

Rojetínský
hadec

CZ0622142 1.9627 Kontinentální P írodní
památka

sleziník
nepravý

Rosice -
zámek

CZ0623713 0,23 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký

Rumunská
bažantnice

CZ0620158 92,2 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Rybni ní
záme ek

CZ0623782 0,05 Panonská P írodní
památka

netopýr brvitý

Nový zámek
Jevišovice

CZ0623708 0,28 Kontinentální P írodní
památka

netopýr brvitý

eka Rokytná CZ0623819 123,67 Kontinentální P írodní
památka

hrouzek
b loploutvý;
velevrub tupý

Sivický les CZ0620037 236,55 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

stanovišt

Skalky u
Havraník

CZ0624118 15,52 Panonská P írodní
památka

stanovišt koniklec
velkokv tý

Skalky u
Sedlece

CZ0620048 67,03 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Slanisko
Dobré Pole

CZ0620031 3,7 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Slanisko
Novosedly

CZ0620187 2,09 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Slanisko u
Nesytu

CZ0624102 9,77 Panonská Národní
p írodní
rezervace

stanovišt vrko útlý
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Slavkovský
zámecký park
a aleje

CZ0623025 21,26 Panonská P írodní
památka

páchník hn dý

Soutok -
Podluží

CZ0624119 9.718,19 Panonská Chrán ná
krajinná
oblast

stanovišt bobr evropský;
bolen dravý;
olek podunajský;

drsek v tší;
ho avka duhová;
hrouzek
b loploutvý;
ježdík dunajský;
ježdík žlutý;
ku ka ohnivá;
lesák rum lkový;
ohnivá ek
erno árý;

ostrucha
k ivo ará;
páchník hn dý;
pisko pruhovaný;
sekavec píse ný;
svinutec tenký;
tesa ík obrovský;
velevrub tupý;
vydra í ní

Starý zámek
Jevišovice

CZ0623707 0,56 Kontinentální P írodní
památka

netopýr velký

Stepní strán
u Komo an

CZ0622217 4,46 Kontinentální P írodní
rezervace

koniklec
velkokv tý

Stolová hora CZ0624043 77,12 Panonská Chrán ná
krajinná
oblast

stanovišt  p ástevník
kostivalový; rohá
obecný

hvozdík
Lumnitzer v;
koniklec
velkokv tý;
kosatec skalní
píse ný

Strabišov -
Oulehla

CZ0624069 596,59 Kontinentální Národní
p írodní
památka

stanovišt st eví ník
pantoflí ek

Stránská
skála

CZ0624020 16,8 Panonská,
Kontinentální

Národní
p írodní
památka

stanovišt koniklec
velkokv tý

Strážnická
Morava

CZ0624068 658,61 Panonská P írodní
památka

stanovišt lesák rum lkový;
pisko pruhovaný

Strážnicko CZ0623797 218,94 Panonská P írodní
památka

bobr evropský;
ohnivá ek
erno árý

St elická
bažinka

CZ0623366 2,93 Kontinentální P írodní
památka

olek velký

Studánkový
vrch

CZ0623026 12,08 Panonská P írodní
památka

bourovec trnkový

Svatý
kope ek u
Mikulova

CZ0624234 46,89 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt  p ástevník
kostivalový; rohá
obecný

kosatec skalní
píse ný

Šévy CZ0624097 8,08 Panonská,
Kontinentální

P írodní
rezervace

stanovišt koniklec
velkokv tý

Široký CZ0622179 0,57 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Šlapanické
slepence

CZ0620051 8,32 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Špice CZ0624112 4,29 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt katrán tatarský

Št pánovský
lom

CZ0622221 1,08 Panonská P írodní
památka

kosatec skalní
píse ný

Šumické
rybníky

CZ0623027 49,09 Panonská P írodní
památka

ku ka ohnivá

Tasovický lom CZ0623011 11,04 Panonská P írodní
památka

olek dravý
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Tavíkovice -
zámek

CZ0623717 0,15 Kontinentální P írodní
památka

netopýr brvitý

Trávní dv r CZ0623046 325,01 Panonská P írodní
rezervace

ku ka ohnivá;
lesák rum lkový;
pisko pruhovaný

Trenckova
rokle

CZ0625020 17.93 Kontinentální P írodní
památka

šikoušek
zelený

Trkmanec -
Rybní ky

CZ0622037 34,67 Panonská P írodní
památka

pchá
žlutoostenný

Trkmanské
louky

CZ0622026 19,03 Panonská P írodní
památka

pchá
žlutoostenný

Turold CZ0624098 17,47 Panonská P írodní
rezervace

vrápenec malý kosatec skalní
píse ný

Tvo ihrázský
les

CZ0624106 1.468,23 Panonská,
Kontinentální

P írodní
rezervace

stanovišt rohá obecný;
tesa ík obrovský

U Huberta CZ0623367 3,07 Kontinentální P írodní
památka

olek velký

U kapli ky CZ0622223 4,23 Panonská P írodní
památka

kosatec skalní
píse ný

U Michálka CZ0622224 1,03 Panonská P írodní
památka

kosatec skalní
píse ný

Údolí Dyje CZ0624095 1.821,31 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt ho avka duhová;
hrouzek
b loploutvý;
kova ík; netopýr
velký; rohá
obecný; tesa ík
obrovský

hvozdík
moravský

Údolí
Chlébského
potoka

CZ0620132 136,96 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt

Údolí Oslavy
a Chvojnice

CZ0614131 2.183,54 Kontinentální P írodní
památka

kova ík,
p ástevník
kostivalový

dvouhrotec
zelený,
jazý ek
jaderský;
koniklec
velkokv tý

Údolí Svitavy CZ0624132 1.204,59 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt kova ík

Uher ice -
zámek

CZ0623718 1,24 Kontinentální P írodní
památka

vrápenec malý

Úvalský
rybník

CZ0623793 12,57 Panonská P írodní
památka

ku ka ohnivá

Valtrovický
luh

CZ0620181 66,92 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Váté písky CZ0620024 63,43 Panonská Národní
p írodní
památka

stanovišt

Ve Žleb CZ0622161 2,55 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

V te ovská
vrchovina

CZ0620103 496,33 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

stanovišt

Visengrunty CZ0622184 8,94 Kontinentální P írodní
rezervace

hadinec
nachový;
koniklec
velkokv tý

Vracovská
doubrava

CZ0620027 23,8 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Vranov nad
Dyjí - základní
škola

CZ0623719 0,07 Kontinentální P írodní
památka

netopýr brvitý

Vranovický a
Pla k v les

CZ0620084 293,51 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Vrbický hájek CZ0620055 115,39 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Vrbovecký
rybník

CZ0623030 23,79 Panonská P írodní
památka

ku ka ohnivá
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Vypálenky CZ0623031 80,28 Panonská P írodní
památka

olek podunajský;
ku ka ohnivá

Výrovické
kopce

CZ0620056 10,64 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Zápov u
Karlína

CZ0622219 1,97 Panonská P írodní
památka

hadinec
nachový

Zimarky CZ0624108 2,73 Panonská P írodní
památka

stanovišt katrán tatarský

Zkamen lá
svatba

CZ0622215 0,69 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Zlobice CZ0620120 61,57 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt

Znojmo - hrad CZ0623033 0,18 Panonská P írodní
památka

vrápenec malý

Znojmo -
Kostel
Nalezení sv.
k íže

CZ0623034 0,17 Panonská P írodní
památka

netopýr velký

Z ídla u
Nesva ilky

CZ0620076 4,68 Panonská P írodní
památka

stanovišt

Žeb tín CZ0622167 1,45 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Židlochovický
zámecký park

CZ0623032 23,1 Panonská P írodní
památka

páchník hn dý

V rámci novelizace na ízení vlády došlo k dalšímu dopln ní lokalit do národního seznamu, p ípadn k
úpravám hranic stávajících EVL. Na území Jihomoravského kraje tak byly nov navrženy další EVL a to
jak v kontinentální tak i v panonské oblasti. Naopak z národního seznamu vypadly 3 lokality (CZ0623705
Hostim - zámek, CZ0622176 - Pod Rybníkem, CZ0620039 - Za Dyjí).

P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

epi k v vrch
a údolí
Hodonínky

CZ0620194 187,43 Kontinentální P írodní
rezervace

stanovišt

lupy CZ0620002 18,04 Panonská P írodní
rezervace

stanovišt

Jižní svahy
Hád

CZ0624236 29,89 Panonská,
Kontinentální

P írodní
památka

stanovišt koniklec
velkokv tý

Lapikus CZ0620204 139,48 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt

Lednické
rybníky

CZ0620009 617,94 Panonská Národní
p írodní
památka

stanovišt

Malhostovické
kope ky

CZ0624235 2,63 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt koniklec
velkokv tý

Mašovická
st elnice

CZ0620020 77,53 Kontinentální P írodní
památka

stanovišt

Mezi lomy CZ0622002 11,80 Kontinentální P írodní
památka

koniklec
velkokv tý

Rakovecké
údolí

CZ0620245 755,66 Kontinentální P írodní
rezervace,
P írodní
památka

stanovišt

Sokolí skála CZ0620191 305,10 Kontinentální P írodní
rezervace,
P írodní
památka

stanovišt

Údolí Jihlavy CZ0614134 862,40 Kontinentální Národní
p írodní
rezervace,
P írodní
rezervace,
P írodní
památka

stanovišt  p ástevník
kostivalový
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P edm t ochranyNázev Kód
lokality

Rozloha
(ha)

Biogeografidká
oblast

Kategorie
chrán ného
území Stanovišt Živo ichové Rostliny

Údolí Jihlavy CZ0614134 862,40 Kontinentální Národní
p írodní
rezervace,
P írodní
rezervace,
P írodní
památka

stanovišt  p ástevník
kostivalový

V trníky CZ0620018 32,35 Panonská,
Kontinentální

Národní
p írodní
památka

stanovišt

Ždánický les CZ0624237 10310,80 Panonská,
Kontinentální

Chrán ná
krajinná
oblast,
P írodní
rezervace,
P írodní
památka

stanovišt ku ka ohnivá;
p ástevník
kostivalový

st eví ník
pantoflí ek
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IV. CHARAKTERISTIKA P EDPOKLÁDANÝCH VLIV ZÁM RU A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

4.1. Zhodnocení podklad

Zadavatelem byl poskytnut zpracovaný dokument „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013“.
Pro provedení tohoto hodnocení byl tento podklad shledán jako dostate ný.

4.2. Vyhodnocení vliv aktivit PR JMK

Vyhodnocení potenciálních vliv koncepce na p edm ty ochrany pta ích oblastí a evropsky významných
lokalit na území Jihomoravského kraje bylo provedeno pro projekty uvedené u jednotlivých aktivit a
deklarované v ak ním plánu strategie. Aktivity jsou uspo ádány do ty prioritních os. Byly brány v úvahu
vlivy zp sobené stavbou i provozem p i realizaci zám r obsažených v aktivitách resp. projektech. Krom
hodnocení jednotlivých p edm t ochrany byl hodnocen i vliv na celistvost lokalit.

Pro hodnocení byla použita stupnice od -2 do +2, kde znamená:
Hodnota Termín Popis

-2 Významný
negativní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i
Vylu uje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v ur ených p ípadech dle
odst. 9 a 10)
Významný rušivý (až likvida ní) vliv na stanovišt i populaci druhu; významné narušení
ekologických nárok stanovišt nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do p irozeného
vývoje druhu.
Není možné jej vylou it zmír ujícími opat eními.

-1 Mírný negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný/potenciální negativní vliv
Nevylu uje realizaci koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanovišt i populaci druhu; mírné narušení ekologických nárok stanovišt
nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do p irozeného vývoje druhu. Potenciální negativní
vliv.
Je možné jej vylou it zmír ujícími opat eními.

? Možný negativní
vliv

M že dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho významnost.

0 Nulový vliv zám r nemá žádný vliv

+1 Mírný pozitivní
vliv

Mírný p íznivý vliv na stanovišt i populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nárok stanovišt
nebo druhu, mírný p íznivý zásah do biotopu nebo do p irozeného vývoje druhu. Potenciální
pozitivní vliv.

+2 Významný
pozitivní vliv

Významný p íznivý vliv na stanovišt i populaci druhu; významné zlepšení ekologických nárok
stanovišt nebo druhu, významný p íznivý zásah do biotopu nebo do p irozeného vývoje druhu.

Hodnocení ?, (možný negativní vliv), bylo použito v p ípadech, kdy nelze negativní vliv vylou it. Toto
hodnocení bylo p i azeno zejména územn orientovaným aktivitám, které by mohly mít negativní vliv,
avšak vzhledem k jejich neznámé lokalizaci, i konkrétnímu prostorovému a technickému ešení jej lze
hodnotit pouze jako potenciální. Na základ sou asných dostupných informací o zám ru tedy není možné
ur it jednozna n významnost vlivu. Vliv musí být podrobn vyhodnocen v další fázi územního ízení v
rámci procesu EIA. Zde bude nutné zpracovat podklady pro vydání územního rozhodnutí, vycházející z
šet ení v terénu s podrobným hodnocením vliv zám ru na jednotlivé p edm ty ochrany v konkrétní
dot ené lokalit .
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Prioritní osa A: Kvalita života obyvatel

Opat ení A1.Zlepšení a podpora kvalitního systému vzd lávání
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení A1. Hodnocení

A1.1 P izp sobení sít st edních škol v kraji popula nímu vývoji s ohledem na pot eby trhu 0
A1.2 Posílení vazeb st edních škol s podnikatelským (odb ratelským) sektorem (odborné praxe, úpravy

vzd lávacích program , vytvá ení vzd lávacích strategií škol)
0

A1.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných u ovských a odborných studijních obor na st edních školách 0
A1.4 Údržba a modernizace škol a školských za ízení 0
A1.5 Podpora kvality základního školství v kraji se zvláštním d razem na udržení a získávání nových kvalifikovaných

pedagog a zlepšení vybavenosti škol
0

A1.6 Podpora integrace žák se speciálními vzd lávacími pot ebami 0
A1.7 Podpora talentovaných žák 0
A1.8 Rozvíjení spolupráce se vzd lávacími institucemi v zahrani í, podpora mezinárodní mobility 0
A1.9 Zavád ní školních vzd lávacích program na všech úrovních vzd lávání 0
A1.10 Zkvalitn ní specifických aspekt kurikulární reformy – výuky cizích jazyk , informa ní gramotnosti, za len ní

programu Zdraví 21
0

A.1.11 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty. 0
A.1.12 Poradenská sí v oblasti environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty 0
A.1.13 Monitorování kvality výchovn vzd lávacího procesu, autoevaluace škol, realizace systému hodnocení

z izovatelem u škol z izovaných JMK
0

A.1.14 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzd lávání a neformální výchovy mládeže 0
A.1.15 Podpora a rozvoj vzd lávání senior v rámci zdravého stárnutí (univerzita t etího v ku, kurzy práce na PC a

další)
0

A.1.16 Podpora vzniku a innosti Regionálního poradenského a vzd lávacího centra pro služby zam stnanosti -
Bosonohy

0

A.1.17 Rozší ení nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník 0
A.1.18 Podpora vzd lávacích aktivit podporujících za len ní cizinc a národnostních menšin (zejména výuka

eského jazyka a výuka znalostí pro orientaci v prost edí R)
0

V rámci opat ení A1. nejsou navrhovány žádné aktivity, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Opat ení A.2 Zajišt ní dostupné a kvalitní zdravotní a sociální pé e ve všech ástech kraje a pr ezová
prorodinná podpora
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení A2. Hodnocení

A2.1 Realizace aktivit vedoucích k dosažení efektivního provozu zdravotnických za ízení z ízovaných krajem 0
A2.2 Do ešení právní formy zdravotnických za ízení z izovaných Jihomoravským krajem 0
A2.3 Zlepšování a standardizace kvality pé e ve zdravotnických za ízeních kraje 0
A2.4 Stabilizace kvalifikovaného léka ského i neléka ského personálu v krajských nemocnicích 0
A2.5 Vytvá ení podmínek pro zakládání praxí praktických léka a stomatolog mladými léka i. 0
A2.6 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky 0
A2.7 Vypracování koncep ních dokument z oblasti zdravotnictví (koncepce ZZS, LSPP, sít  l žkových

zdravotnických za ízení a dalších díl ích koncepcí)
0

A2.8 Zajišt ní dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech ástech kraje 0
A2.9 Podpora preventivních zdravotních program pro ob any Jihomoravského kraje (výživa, pohybová aktivita,

tabák, alkohol, prevence úraz , prevence HIV/AIDS, kardiovaskulární onemocn ní, nádorová onemocn ní,
obezita, diabetes mellitus, zvýšení zdravotní odolnosti apod.)

0

A2.10 Podpora terénních sociálních služeb (pe ovatelské služby, osobní asistence, odleh ovací služby atd.) za
ú elem efetivn jšího využívání p ísp vku na pé i v p irozeném domácím prost edí a odleh ení kapacitám
pobytových organizací sociálních služeb)

0

A2.11 Zajišt ní pot ebné, rovnom rn vyvážené sít poskytovatel sociálních služeb, jejich srovnatelné dostupnosti
pro ob any v jednotlivých ástech kraje a posílení jejich kapacit (zejména výstavba domu pro seniory v objektu
bývalé transfuzní stanice Tomešova, rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna
na další pavilon domova pro seniory, výstavba nových domov pro seniory)

0

A2.12 Zajišt ní metodické podpory a kontroly v oblasti napl ování a dodržování standard kvality v organizacích
sociálních služeb, zajišt ní kvality poskytování služeb

0

A2.13 Zpracování analýzy zdroj financování sociálních služeb a možností jejich diverzifikace, rozší ení systému
víceletého financování projekt v oblasti sociálních lužeb. Podpora neziskových organizací p sobících v
sociální oblasti

0

A2.14 Podpora dalšího vzd lávání pracovník zdravotních a sociálních služeb a zajišt ní systematické
gerontologické supervize v za ízeních pobytových sociálních služeb (cílová skupina uživatel - senio i)

0

A2.15 Zajišt ní komplexní informovanosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb a podpora spolupráce sociálních
služeb a zdravotnictví

0

A2.16 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny 0
A2.17 Podpora komunitního plánování 0
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Aktivity vytvá ené v rámci opat ení A2. Hodnocení

A2.18 Rozvíjení projektu Rodinné pasy 0
A2.19 Informa ní podpora života rodin (info-point „Pro rodinu“ na portálu JMK, katalog prorodinných organizací a

iniciativ v etn nabízených program a služeb, další informa ní materiály), podpora rozší ování pozitivního
prost edí pro rodiny (nap . „obec p átelská rodin “, „firma p átelská rodin “)

0

A2.20 Podpora innosti Jihomoravského regionálního centra pro integraci na podporu integrace cizinc (poradenství,
informace)

0

V rámci opat ení A2. nejsou navrhovány žádné aktivityl, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Opat ení A3 Rozvoj kultury, památkové pé e a možností trávení volného asu
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení A3 Hodnocení

A3.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití 0
A3.2 Podpora významných a tradi ních organizací v oblasti kultury a památkové pé e 0
A3.3 Koncep ní podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního d dictví a zachování tradic. ?
A3.4 Podpora významných a tradi ních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních akcí, d ležitých pro zachování

regionální identity
0

A3.5 Podpora fungování a rozvoje stávajících a budování nových t lovýchovných a sportovních za ízení pro leny i
ve ejnost

?

A3.6 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport s nadregionálním významem ?
A3.7 Podpora innosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou a volno asovými

aktivitami
0

A3.8 Podpora innosti center volného asu a základních um leckých škol 0
A3.9 Podpora aktivního stárnutí - akce a aktivity ur ené pro seniory (spole enské, zájmové, pohybové) 0
A3.10 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní tradice 0

U aktivit A3.3, A3.5. a A3.6 je nutné zabránit územním st et m s lokalitami NATURA 2000. Každý
jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

Opat ení A.4 Zajišt ní bezpe nosti obyvatel
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení A4 Hodnocení

A.4.1 Realizace projekt prevence kriminality 0
A.4.2 Realizace projekt prevence sociáln patologických jev 0
A.4.3 Realizace projekt prevence dopravních úraz (Bezpe ná obec, Bezpe ná komunita, Bezpe ná cesta do

školy) a posilování dopravní bezpe nosti
0

A.4.4 Realizace projekt zam ených na bezpe í senior (prevence násilí, úraz , bezpe ná doprava) 0
A.4.5 Zpracování bezpe nostního auditu Jihomoravského kraje a zdokonalování systému krizového ízení (nap . pro

oblast živelných pohrom)
0

A.4.6 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému 0
A.4.7 Podpora obnovy materiálového vybavení dobrovolných hasi ských sbor 0

V rámci opat ení A4. nejsou navrhovány žádné aktivity, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Prioritní osa B: Znalostní potenciál a konkurenceschopnost - V da, výzkum, inovace

Opat ení B1 Podpora vzniku firem a rozvoje inova ních aktivit
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení B1 Hodnocení

B.1.1 Dobudování inkubátor a v decko-technických park (VTP) za ú elem dosažení nutného kritického objemu
této infrastruktury v JMK (zejména CERIT Science Park, inkubátory a VPT v okresních m stech JMK)

?

B.1.2 Zajišt ní finan ních zdroj pro inova ní firmy (založení seed fondu, rozvoj fondu mikrop j ek, podpora
realizace finan ních fór)

?

B.1.3 Podpora fungování stávajících inkubátor (a VTP) a podpora rozvoje konzultantských služeb pro za ínající
inova ní firmy

0

B.1.4 Rozvoj (konzultantských) služeb pro inova ní firmy (sídlící mimo inkubátory).Založení Start-up grantu pro
inova ní firmy.

0

B.1.5 Zkvalitn ní informa ních center pro podnikatele - rozší ení poskytovaných služeb do oblasti p enosu inovací a
nových poznatk do praxe

0

B.1.6 Podpora rozvoje klí ových odv tví (klastr ) JMK - elektrotechnika, strojírenství, informa ní technologie a life –
sciences

?
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P i výb ru projekt v oblasti z izování inkubátor resp. v decko-technických park (tzv. "tvrdých"
investi ních akcí tj. s konkrétním územním pr m tem) je nutné zabránit územním st et m s lokalitami
NATURA 2000 ( u n kterých nejsou lokalizace a technické ešení projekt dosud známy). Každý jednotlivý
projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

Opat ení B2 Podpora v dy a výzkumu a vývoje (se zvláštním z etelem na lidské zdroje ve VaV,
popularizaci VaV a využití výsledk VaV v aplika ním sektoru)
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení B2 Hodnocení

B.2.1 Podpora mezinárodních program mobility pro studenty, doktorandy, mladé v dce a zkušené v dce
(incoming/outgoing/reintegrace)

0

B.2.2 Rozvíjení servisu pro zahrani ní v dce 0
B.2.3 Podpora akcí na popularizaci výzkumu, vývoje a inovací (nap . realizace projektu Moravského science centra) 0
B.2.4 Podpora medializace výsledk VaV a rozvinutí mezinárodního marketingu výsledk VaV - nap . z ízení

„International Scientific Press Office“
0

B.2.5 Podpora internacionalizace VaV - zapojování VaV tým a firem do 7. Rámcového programu pro VaV 0
B.2.6 Podpora rozvoje transferu technologií z VŠ a AV R do aplika ní sféry (firem) 0
B.2.7 Podpora intersektorální mobility mezi VaV institucemi a firmami 0
B.2.8 Podpora projekt financovaných z Opera ního programu výzkum, vývoj pro inovace (zejména CEITEC a

ICRC)
0

V rámci opat ení B2. nejsou navrhovány žádné aktivity, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Opat ení B.3 Podpora podnikatelského prost edí
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení B3 Hodnocení
B.3.1 Vytvo ení systému pé e o domácí a zahrani ní investory s jasným vymezením kompetencí a realizace této

pé e
0

B.3.2 Identifikace pot ebných legislativních zm n na podporu malého a st edního podnikání v JMK a vyvíjení tlaku
na jejich provedení

0

B.3.3 Podpora obchodních misí do zahrani í (v etn destinací mimo Evropskou unii), které povedou k expanzi
jihomoravských firem

0

B.3.4 Podpora ešení regenerace brownfields 0

V rámci opat ení B3. nejsou navrhovány žádné aktivity, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Prioritní osa C: Dostupnost a obslužnost

Opat ení C1 Zlepšení klí ové dopravní infrastruktury kraje
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení C1 Hodnocení

C.1.1 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace rychlostní komunikace R43 (Troubsko –
Ku im - Sebranice - Moravská T ebová)

?

C.1.2 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní komunikace R52
(Poho elice - Mikulov - státní hranice)

?

C.1.3 Aktivní podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace pokra ování rychlostní komunikace R55
(B eclav - Hodonín - Moravský Písek - Hulín (Zlínský kraj)

?

C.1.4 Podpora zkapacitn ní dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice ?
C.1.5 Podpora územní a projektové p ípravy jihozápadní (Troubsko - Mod ice - Chrlice) a jihovýchodní tangenty

(Chrlice - Holubice)
?

C.1.6 Podpora zahájení výstavby dalších staveb velkého m stského okruhu v Brn ?
C.1.7 Podpora dokon ení projektové p ípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53 Poho elice - Znojmo ?
C.1.8 P íprava a zahájení realizace obchvat krajských silnic dopravn exponovaných sídel (Tu any, Slatina,

Hrad any, ebín, Želešice)
?

C.1.9 Podpora p estavby železni ního uzlu Brno, modernizace pr jezdu a I. ást osobního nádraží 0
C.1.10 Podpora územní a projektové p ípravy severojižního kolejového diametru v Brn 0
C.1.11 Podpora zdvojkolejn ní trat . 240 v úseku St elice - Zastávka a modernizace a elektrizace v úseku Brno -

Jihlava
?

C.1.12 Modernizace trat . 300 Brno - P erov (I. etapa Blažovice - Nezamyslice) 0
C.1.13 Podpora širšího zapojení letišt Brno-Tu any do kombinované dopravy 0
C.1.14 Podpora zavád ní telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatížen jších dopravních komunikacích v

kraji
0

C.1.15 Podpora realizace protihlukových opat ení v dopravn exponovaných oblastech kraje (p eložky komunikací,
obchvaty, protihlukové bariéry, stavební a organiza ní opat ení)

?
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Aktivity vytvá ené v rámci opat ení C1 Hodnocení

C.1.16 Podpora p ípravy nadregionálního ve ejného logistického centra v brn nské aglomeraci a podpora zlepšování
podmínek pro posílení kombinované dopravy

?

C.1.17 Zpracování aktualizace studie rozvoje letišt Brno-Tu any a zpracování studie proveditelnosti rozší ení
leteckých linek z letišt Brno-Tu any

0

C.1.18 Prov ení napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj ?

U liniových staveb bude nutno posuzovat detailní vedení jejich trasy ve vztahu ke konkrétní lokalit
NATURA 2000 a p íslušným p edm t m ochrany. Ve v tšin  p ípad bude nutné provést hodnocení dle
§45i v další fázi územního ízení, v rámci dokumentace EIA a to až podle p esn jší podoby plánovaného
projektu. Musí být vyžadováno posouzení variantních ešení.

U rychlostní komunikace R43 bude v dalších fázích projektové p ípravy nutno její trasu vést mimo
vymezené lokality NATURA 2000. Jako potenciáln dot ené se dle uvažovaného zám ru jeví EVL:
Bosonožský hájek, Hobrtenky, Malhostovická pecka, Zkamen lá svatba a Zlobice.

Rychlostní komunikace R52 byla zakotvena v rámci VÚC B eclavska. Ten byl však Nejvyšším správním
soudem zrušen. V sou asnosti jsou p ed dokon ením aktuáln zpracovávané Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje, kde je problematika rychlostní komunikace ešena, v etn jejích variant.
Potenciáln dot enými lokalitami soustavy NATURA 2000 mohou být: SPA St ední nádrž Vodního díla
Nové Mlýny, SPA Pálava, EVL Dunajovické kopce, EVL Mušovský luh. Ve vztahu k rychlostní komunikaci
R52 je t eba konstatovat, že v rámci hodnocení Územní prognózy B eclavska na lokality soustavy
NATURA 2000 dle §45i (Mudra, Losík, Ondráková 2005) byl u tohoto zám ru konstatován negativní vliv s
tím, že v p ípad realizace variantního ešení a p i uplatn ní opat ení pro minimalizaci vliv , lze hodnotit
vliv na hlavní p edm ty ochrany jako minimální.

P estože k zám ru rychlostní komunikace R55 bylo již vydáno stanovisko EIA dle zákona . 100/2001 Sb.,
existují nadále odborné i socioekonomické pochybnosti o správnosti vybraného koridoru (p edevším je
komentován zásadní st et s územím soustavy NATURA 2000 - pta í oblastí Bzenecká doubrava -
Strážnické Pomoraví). P itom Evropská komise obdržela v kv tnu 2007 stížnost proti schválení trasy R55
p es pta í oblast, aniž byla procesem EIA posouzena varianta mimo území pta í oblasti a zákonnost
vydání tohoto stanoviska EIA navíc od ledna 2008 eší Ústavní soud.

Modernizace železni ních tratí ve v tšin  p ípad nezp sobuje negativní ovlivn ní lokalit soustavy
NATURA 2000. Bez znalosti jejich konkrétních podob však nelze jednozna n vyhodnotit míru jejich
potenciálního ovlivn ní. V p ípad územních st et , i vedení tratí v blízkosti lokalit soustavy NATURA
2000 bude nutno provést hodnocení dle §45i zákona 114/1992 Sb.

Navrhovaná aktivita C1.18 Prov ení napojení Jižní Moravy na Dunaj vodní cestou by m la v p ípad
realizace v podob vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe z hlediska životního prost edí na st edoevropské
úrovni potenciáln významné d sledky. Ve vztahu ke konkrétnímu ešení - tedy kanálu D-O-L, je t eba
konstatovat, že v rámci hodnocení Územní prognózy B eclavska na lokality soustavy NATURA 2000 dle
§45i (Mudra, Losík, Ondráková 2005) byl u tohoto zám ru konstatován významn negativní vliv.

Realizace takto rozsáhlých staveb v niv Moravy, pokud by se k ní p ikro ilo, by potenciáln mohla mít
negativní d sledky na adu významných biotop , charakter toku, vodní režim krajiny, krajinný ráz, adu
chrán ných druh , zábory p dy, reten ní schopnost krajiny, chrán ná území, územní systém ekologické
stability, lužní lesy a záplavová území a tedy i na lokality soustavy NATURA 2000. V nadregionálních
souvislostech není p ínos takto rozsáhlého a nákladného projektu z hlediska ekonomického dosud
prokázán a ekologické ztráty v takovém m ítku by mohly být nenahraditelné. P ípadné napojení Jižní
Moravy vodní cestou na Dunaj není v souladu s nad azenými koncep ními dokumenty na národní úrovni.
V Politice územního rozvoje 2008 tento zám r není uveden. V rámci aktivity je tedy t eba d kladn a
komplexn prov it, za ú asti všech dot ených stran, veškeré d sledky uvažovaného ešení a to nejen z
hledisek socioekonomických, ale p edevším z hlediska dopad na životní prost edí. A na základ takto
vzniklých relevantních podklad a analýz bude možné rozhodnout o dalším osudu území hájeného jako
územní rezerva pro kanál D-O-L.

Opat ení C2 Podpora zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení C2 Hodnocení

C.2.1 Dokon ení Integrovaného dopravního systému na území celého Jihomoravského kraje a optimalizace IDS
JMK

0
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Aktivity vytvá ené v rámci opat ení C2 Hodnocení

C.2.2 Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko) 0
C.2.3 P íprava a realizace p estupních terminál  IDS JMK a jejich propojení s prvky bezmotorové dopravy ?
C.2.4 Podpora budování záchytných parkoviš a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS JMK ?
C.2.65 Zavedení elektronického odbavování cestujících a p íprava integrace poplatk za systémy „Park&Ride“ do

tarif  IDS JMK
0

C.2.6 Rozvoj telematiky v ízení a provozu IDS JMK, zlepšování návazností spoj a zvyšování kvality obslužné
infrastruktury

0

C.2.7 Podpora p ípravy a realizace modernizace díl ích ástí železni ní sít jako sou ásti procesu zkvalit ování
obslužnosti v rámci IDS JMK - K enovická spojka, Boskovická spojka, modernizace a elektrizace tra ových
úsek Hrušovany - Židlochovice a Šakvice -Hustope e

0

C.2.8 Zvyšování bezpe nosti na železni ních p ejezdech 0
C.2.11 Podpora ekologizace dopravy - podpora moderního vozového parku dopravc zajiš ujících provoz regionální

ve ejné dopravy
0

C.2.12 Podpora rozvoje m stské dopravy - omezení individuální automobilové dopravy v centrech m st 0
C.2.13 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úsek silnic II. a III. t ídy 0
C.2.14 Rekonstrukce, opravy a vým ny most ve špatném a havarijním stavu na silnicích II. a III. t ídy 0
C.2.15 Optimalizace posypového managementu a údržby komunikací 0
C.2.16 Zpracování p ehledu nepot ebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodn jších zp sob nového využití 0

V p ípad  p estupních terminál IDS JMK a záchytných parkoviš , není známa jejich lokalizace. U t chto
projekt s konkrétním územním pr m tem je nutné zabránit územním st et m s lokalitami NATURA 2000.
Každý jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

Prioritní osa D: Atraktivnost destinace

Opat ení D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení D1 Hodnocení
D.1.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a vzájemná spolupráce v rámci spole ných

projekt (nap . Ochutnejte Moravu, Moravia Convention Bureau, šet ení návšt vnosti…)
0

D.1.2 Prohloubení spolupráce a spole ná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry (nap . organizacemi
cestovního ruchu, TIC, oborovými organizacemi) v jednotlivých turistických oblastech Jihomoravského kraje

0

D.1.3 Podpora projekt a vzájemné spolupráce subjekt ve ejného a soukromého sektoru na r zné územní úrovni (v
rámci vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi navzájem, na mezikrajské - zejména sousední kraje a
p eshrani ní úrovni atd.)

0

D.1.4 Navázání a podpora intenzivn jší spolupráce s domácími i zahrani ními incomingovými cestovními
kancelá emi a její další rozvoj

0

D.1.5 Koordinace aktivit v cestovním ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými celky, a to v etn sousedních
stát

0

D.1.6 Podpora inností turistických informa ních center 0
D.1.7 Podpora významných kulturních, spole enských a sportovních akcí, které mají významný vliv na rozvoj

cestovního ruchu
0

D.1.8 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdroj v cestovním ruchu 0

V rámci opat ení D1. nejsou navrhovány žádné aktivity, jež by m ly vztah k lokalitám soustavy NATURA
2000 a mohly potenciáln zp sobit negativní vlivy na tyto lokality.

Opat ení D.2 Koordinace cestovního ruchu
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení D2 Hodnocení

D.2.1 Tvorba jednozna né a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje (stanovení jednozna né
marketingové zna ky turistického regionu Jižní Morava, definice hlavních marketingových aktivit a systému
propagace, vymezení cílových skupin, specifické turistické produkty…)

0

D.2.2 Pokra ování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a v sousedních státech eské
republiky, ale také ve spolupráci s eskou centrálou cestovního ruchu i ve vzdálen jších destinacích

0

D.2.3 Rozší ení, obsahové prohloubení a podpora medializace oficiálního internetového portálu cestovního ruchu
Jižní Moravy (http://www.jizni-morava.cz) a na n j navázaných portál Jihomoravského kraje (nap .
http://www.cyklo-jizni-morava.cz nebo http://www.moraviaconvention.cz) jako hlavní turistické informa ní brány
do kraje a d ležitého marketingového nástroje

0

D.2.4 Rozvoj vhodných turistických produkt navázaných na nejrozší en jší typy aktivní turistiky v Jihomoravském
kraji (nap . p ší a cykloturistika, gastroturistika, golfová turistika, rekrea ní plavba) a dle specifických cílových
skupin

?

D.2.5 Podpora vina ské turistiky a vina ství jako nejvýznamn jší specifické atraktivity Jihomoravského kraje v rámci
R (podpora marketingových materiál vina ské turistiky, synergie s marketingovou podporou zna ky „Vína z

Moravy“, podpora nových vina ských cyklostezek a cyklotras…)

?

D.2.6 Širší využití potenciálu významných krajských osobností, slavných událostí, p íb h a film odehrávajících se
na území kraje nebo s krajem p ímo souvisejících (nap . J. G. Mendel, L. Janá ek, T. G. Masaryk, A. Mucha,
V stonická Venuše, bitva u Slavkova, obléhání m sta Brna švédským vojskem, filmy o vín atd.)

0

http://www.jizni-morava.cz)
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
http://www.moraviaconvention.cz)
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V p ípad rozvoje aktivit typu cykloturistiky i golfu lze p epokládat tvorbu rozvojových projekt , jejichž
lokalizace není známa. U t chto projekt s konkrétním územním pr m tem je nutné zabránit územním
st et m s lokalitami NATURA 2000. Každý jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona
. 114/1992 Sb.

Opat ení D.3 Rozvoj láze ství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení D3 Hodnocení
D.3.1 Pokra ování v rozvoji p írodních lé ebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další rozvoj budoucího

láze ského centra Pasohlávky a budování návazné turistické infrastruktury.
?

D.3.2 Pr zkum možností budování dalších komplexních láze ských za ízení ve vhodných lokalitách v kraji (nap .
Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u Brna…)

?

D.3.3 Podpora tvorby produkt zam ených na rozvoj láze ských a relaxa ních pobyt a produkt , které je vhodn
dopl ují (gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní akce, vodní plavba…)

0

V p ípad rozvoje láze ských aktivit lze p epokládat tvorbu rozvojových projekt . U t chto projekt
s konkrétním územním pr m tem je nutné zabránit územním st et m s lokalitami NATURA 2000. Každý
jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

Opat ení D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení D4 Hodnocení

D.4.1 Ochrana, rekonstrukce a následné zp ístupn ní kulturních a vybraných p írodních atraktivit pro širokou
ve ejnost

0

D.4.2 Pokra ování v budování turistických liniových tras a stezek (p ší, cyklo, hipo…) ?
D.4.3 Rozši ování a zkvalit ování infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku 0
D.4.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (p írodních i um lých) pro koupání v kraji, budování nadregionálních

aquapark a infrastruktury pro rekrea ní plavbu (podpora prodloužení Ba ova kanálu na soutok Moravy a Dyje
i rozvoje dalších vodních cest pro rekrea ní plavbu)

?

V p ípad rozvoje tras pro cyklo a hypoturistiku, i budování infrastruktury pro rekrea ní plavbu,
optimalizace vodních ploch pro koupání lze p epokládat tvorbu rozvojových projekt , jejichž lokalizace není
v tšinou známa. U t chto projekt s konkrétním územním pr m tem je nutné zabránit územním st et m s
lokalitami NATURA 2000. Každý jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona .
114/1992 Sb.

Prioritní osa E: Kvalita prost edí a krajiny

Opat ení E1 Zlepšování stavu životního prost edí a zmír ování negativních dopad lidské innosti na
životní prost edí
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení E1 Hodnocení

E.1.1 Podpora výstavby istíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací nad 2000 ekvivalentních
obyvatel, povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející k projektu isté povodí Svratky (nad Brn nskou
p ehradou)

+1

E.1.2 Koordinace projektu isté povodí Svratky +1
E.1.3 Zavedení a optimalizace systému odd leného sb ru materiálov využitelných složek komunálních odpad ve

všech obcích Jihomoravského kraje
0

E.1.4 Optimalizace sít imisního monitoringu v kraji +1
E.1.5 Podpora opat ení pro snížení emisí tuhých zne iš ujících látek, oxid dusíku, t kavých organických látek z

primárních zdroj a další zne iš ujících látek v návaznosti na Integrovaný program ke zlepšování kvality
ovzduší JMK

+1

E.1.6 Podpora projekt likvidace starých ekologických zát ží 0
E.1.7 Podpora ekologizace energetických zdroj a tepeln energetická sanace budov 0
E.1.8 Podpora šetrného hospoda ení v lesích +1
E.1.9 Podpora ochrany, udržení a zlepšení p íznivého stavu významných p írodních lokalit +1
E.1.10 Podpora revitalizace vodních tok a zpr chod ování vodních p ekážek +1/?

Mnohé aktivity, a koli nejsou spjaty p ímo s územní ochranou, mohou celkov zlepšit stav životního
prost edí a tak zprost edkovan  p ízniv  p sobit na území soustavy NATURA 2000. Aktivity Podpora
ochrany, udržení a zlepšení stavu významných p írodních lokalit, Podpora šetrného hospoda ení v lesích,
by bylo možno hodnotit i významn ji pozitivn , Opat ení Podpora revitalizace vodních tok a
zpr chod ování vodních p ekážek, lze rovn ž hodnotit pozitivn , sou asn však také m že p edstavovat i
jisté riziko v p ípad nevhodného i necitlivého provád ní.
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Opat ení E2 Udržitelný rozvoj území
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení E2 Hodnocení

E.2.1 D sledné využívání všech možností koncep ního usm r ování urbaniza ních aktivit, usm r ování stavebních
a jiných inností v území v etn prostorových aktivit na rozvojových pólech a rozvojových osách s d razem na
omezování negativních dopad suburbanizace

+1

E.2.2 Iniciace založení partnerství obcí brn nské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce a p íprava
integrovaných aglomera ních projekt

0

E.2.3 Podpora koordina ní innosti v oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem zabezpe it financování a
trvalou pé i o Lednicko-valtický areál

+1

E.2.4 Podpora staveb vodovod zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu vody ?
E.2.5 Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na ochranu sídel a zadržení vody v krajin ?
E.2.6 Odstra ování zábran bránících volnému rozlivu povod ových pr tok do extravilánu +1

Aktivity D sledné využívání všech možností koncep ního usm r ování urbaniza ních aktivit, usm r ování
stavebních a jiných inností v území v etn prostorových aktivit na rozvojových pólech a rozvojových
osách s d razem na omezování negativních dopad suburbanizace, Podpora koordina ní innosti v
oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem zabezpe it financování a trvalou pé i o Lednicko-
valtický areál, Odstra ování zábran bránících volnému rozlivu povod ových pr tok do extravilánu lze
hodnotit pozitivn . Naopak aktivity Podpora staveb vodovod zejména v oblastech zhoršené kvality vody a
deficitu vody, Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na ochranu sídel a zadržení vody v
krajin , mohou p edstavovat jisté riziko v p ípad nevhodného i necitlivého provád ní. U t chto projekt
s konkrétním územním pr m tem je nutné zabránit územním st et m s lokalitami NATURA 2000. Každý
jednotlivý projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

Opat ení E3 Multifunk ní zem d lství
Aktivity vytvá ené v rámci opat ení E3 Hodnocení

E.3.1 Podpora regionální produkce zem d lských výrobk a potravin – podpora marketingových akcí, klasifikace
místních produkt

0

E.3.2 Podpora vina ství 0
E.3.3 Podpora diverzifikace hospodá ských aktivit na venkov  v etn podpory zakládání a innosti podnikatelských

sdružení v oblasti zem d lství a navazujícího zpracovatelského pr myslu
0

E.3.4 Podpora rozvoje v ela ství, ovocná ství a lesnictví 0
E.3.5 Podpora ekologického hospoda ení +1
E.3.6 Zlepšování podmínek pro uskute ování preventivních opat ení p ed nep íznivými dopady budoucích

klimatických zm n nejvýrazn ji se projevujících v jižních ástech kraje (v oblastech se zhoršenými podmínkami
pro zem d lství)

0

Aktivitu Podpora ekologického hospoda ení lze hodnotit pozitivn .

4.3. Posouzení závažnosti vliv

Mezi aktivitami resp. opat eními navrženými v rámci jednotlivých priorit, se vyskytuje n kolik aktivit, které
by potenciáln mohly negativn ovlivnit soustavu NATURA 2000, a to jak z hlediska p edm t ochrany, tak
z hlediska celistvosti lokalit. Jedná se zejména o liniové stavby komunikací, prov ení napojení jižní
Moravy vodní cestou na Dunaj, dále novostavby resp. rekonstrukce objekt u v decko-technických center
resp. inkubátor , v rámci rozvoje rekrea ního potenciálu kraje pak cyklostezky, budování láze ských
areál apod., u kterých nelze zcela vylou it možnost p ímých územních st et s lokalitami NATURA 2000.
Zvýšené rušení (v okolí t chto staveb, v souvislosti s provozem) m že v citlivých oblastech ovlivnit
p edm ty ochrany. P i rekonstrukcích budov lze potenciáln  o ekávat ovlivn ní kolonií netopýr .

Je však také nutno konstatovat, že p edložená koncepce ne eší problematiku návrhu resp. výb ru
konkrétních tras dopravní infrastruktury, deklaruje pouze zájem kraje na ešení jednotlivých
problém . Není tedy cílem Programu predisponovat výb r variant trasování jednotlivých dopravních
staveb. Tyto budou ešeny v navazujících ízeních na úrovni p ipravovaných Zásad územního rozvoje
resp. projektové p ípravy konkrétních investi ních akcí. Všechny tyto stavby podléhají procesu posouzení
vliv na životní prost edí a už na strategické úrovni (v p ípad územn plánovací dokumentace) nebo na
úrovni projektové p i ešení konkrétního technického ešení jednotlivých staveb. Tyto procesy již v
sou asnosti v tšinou probíhají. Program rozvoje Jihomoravského kraje je strategický dokument. V rámci
n j jsou aktivity formulovány na natolik obecné úrovni ešení, že není možné na jeho základ bez znalosti
konkrétního technického ešení hodnotit konkrétní dopady jednotlivých navrhovaných aktivit na životní
prost edí.
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Proto vzhledem k p evažující absenci lokalizace a obecnosti aktivit byl jejich vliv hodnocen jako ? (možný
negativní vliv, není však možné vyhodnotit jeho významnost). Bylo konstatováno, že každý jednotlivý
projekt musí být detailn posouzen dle § 45i zákona . 114/1992 Sb., resp. pokud není vliv na soustavu
NATURA 2000 p edem vylou en stanoviskem orgánu ochrany p írody.

4.4 Vyhodnocení variant

Posuzovaná koncepce byla vyhodnocena v jediné p edložené variant .

4.5. Vyhodnocení možných kumulativních vliv

Vzhledem k stávající neznalosti lokalizace u v tšiny jednotlivých aktivit resp. projekt , nelze stanovit
konkrétní územní st ety a není tedy možné kvalifikovan vyhodnotit kumulaci jejich vliv . Lze pouze na
obecné úrovni konstatovat, že ke kumulaci samoz ejm  m že docházet, a to zejména p i územním st etu
více zám r s lokalitou i lokalitami NATURA 2000. Vyšší pravd podobnost možnosti kumulace vliv lze
tedy na území jihomoravského kraje p edpokládat a to p edevším v širší oblasti soutoku Dyje s Moravou,
kde je jednak plošné zastoupení území soustavy NATURA 2000 v rámci Jihomoravského kraje velmi
vysoké a kde se také mohou koncentrovat n které zám ry (p edevším liniové dopravní stavby
komunikací). Je to dáno B eclavskou sídelní aglomerací, jejíž poloha p edstavuje klí ovou dopravní
k ižovatku koridor Praha - Brno - B eclav - Bratislava a B eclav - Hodonín - P erov - Ostrava.

4.6. Záv r
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že na základ sou asných znalostí p edložená koncepce -
„Program rozvoje Jihomoravského kraje“, nemá významný negativní vliv na lokality soustavy NATURA
2000 a jejich p edm ty ochrany.



P íloha 2
P ipomínky ze strany zpracovatele SEA vyhodnocení pro Program rozvoje
Jihomoravského kraje 2010-2012, které vyplynuly z vyhodnocení vliv na životní
prost edí



Ur ení P ipomínka - komentá
Akceptováno/
Neakceptováno

Obecn

Nedílnou sou ástí opat ení pro zamezení významným negativním dopad m
realizace Programu rozvoje kraje na životní prost edí je navržený soubor
environmentálních kritérií pro systém výb ru projekt , které budou na
základ navrhovaných opat ení resp. aktivit podpo eny, a rovn ž návrh
environmentálních indikátor pro hodnocení implementace koncepce. Tato
kritéria a inikátory je t eba p i realizaci Programu respektovat.

Obecn

Do systému výb ru projekt doporu ujeme zahrnout i výsledky
vyhodnocení vliv koncepce na ve ejné zdraví (viz kap. 12 SEA
dokumentace)

Priorita C,
opat ení
C.1

Doporu ujeme zvážit uvád ní pr chozích bod u jednotlivých variant
komunikací (aktivity 1+2+3+5), zejména tam kde to m že zavád t k dojmu,
že Program predisponuje výb r konkrétní varianty, o které dosud není
závazn rozhodnuto (tam kde dosud neprob hl resp. probíhá proces EIA,
nebo není vybraná varianta stabilizována v ÚP) - uvést jen po áte ní a
koncový bod

Priorita D

Je nezbytné realizovat opat ení resp. aktivity v rámci priority Atraktivnost
destinace tak, aby nedocházelo k nadm rné a nárazové koncentraci turist
v environmentáln citlivých oblastech, relativn up ednost ovat projekty
environmentáln šetrných forem cestovního ruchu. Opat ení resp. aktivity
této priority musí být realizována sou asn s podporou environmentáln
šetrných druh dopravy a organiza ními opat eními z hlediska dopravních
zón a ve ejné dopravy v centrech m st (z izování p ších zón, území
s omezeným parkování, záchytných parkoviš , cyklostezek a ochrany
obyvatel p ed nadm rným hlukem z dopravy).

P ipomínky ze strany zpracovatele SEA vyhodnocení pro Program rozvoje Jihomoravského kraje
2010-2012, které vyplynuly z vyhodnocení vliv  na životní prost edí.

(pozn.: vzhledem k tomu, že bylo posouzení SEA provád no sou asn s tvorbou koncepce, byla ada
p ipomínek i doporu ení zapracována v pr b hu prací na obou dokumentech).



P íloha 3
Zp sob zohledn ní záv ru zjiš ovacího ízení v rámci Programu rozvoje kraje na
léta 2010-2013



Bod Jednotlivé požadavky ZZ , Vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP by se
m lo zam it na:

Zp sob zohledn ní v rámci Programu rozvoje
kraje

1. Vyhodnocení souladu PR JMK s relevantními krajskými a celostátními
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap .
Státním programem ochrany p írody a krajiny R, Státní politikou životního
prost edí R, Strategií ochrany biologické rozmanitosti R), programy
snižování emisí a plány odpadového hospodá ství. Vyhodnocení, zda PR
JMK zohled uje strategické a díl í cíle a nástroje Strategie udržitelného
rozvoje R.

Všechny uvedené koncepce i mnohé další sloužily
jako podklad, na základ kterého byly stanoveny
referen ní cíle ochrany životního prost edí

2. Vyhodnocení, zda PR JMK zohled uje cíle a opat ení strategického
mezirezortního dokumentu „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního
stavu obyvatelstva R – Zdraví pro všechny v 21. století“. P i posuzování
vliv PR JMK na ve ejné zdraví klást d raz na rizika související s hlukovou
zát ží a zne iš ováním ovzduší.

Vyhodnocení vliv koncepce na ve ejné zdraví a v
rámci n j i soulad dokumentu s programem "Zdraví
21" je uvedeno v kapitole 12.

3. Vyhodnocení, jaké dopady m že mít PR JMK na zvlášt chrán ná území,
významné krajinné prvky, p írodní parky, územní systémy ekologické
stability, zvlášt chrán né druhy rostlin a živo ich a zranitelné biotopy.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat
nevhodné využívání p írodních a p írod blízkých
ástí krajiny; 5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i

p írodní  d dictví. Vyhodnocení vliv na lokality
soustavy Natura 2000 je uvedeno v kapitole 4.1.

4. Vyhodnocení, zda je PR JMK v souladu se schválenými koncep ními
materiály v oblasti ochrany p írody, p edevším s plány pé e o zvlášt
chrán ná území.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat
nevhodné využívání p írodních a p írod blízkých
ástí krajiny; 5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i

p írodní  d dictví. Vyhodnocení vliv na lokality
soustavy Natura 2000 je uvedeno v kapitole 4.1.

5. Vyhodnocení p ípadných navržených variant PR JMK ve vztahu k zájm m
ochrany p írody a krajiny.

P edložená koncepce není navržena ve variantách.

6. Vyhodnocení, zda a jak PR JMK p ispívá k zastavení fragmentace
p írodních biotop a krajiny a k zastavení narušování krajinného rázu.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 3.1. Chránit ohniska biodiverzity a omezovat
nevhodné využívání p írodních a p írod blízkých
ástí krajiny; 5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i

p írodní  d dictví.

7. Vyhodnocení, zda a jak koncepce eší možné vlivy umís ování staveb
(zejména se jedná o výstavbu stožár mobilních operátor , výstavbu
v trných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren, výškových za ízení
apod.) na krajinný ráz.

Koncepce tuto problematiku zvláš ne eší. Zahrnuto
do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv na ŽP:
4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat ne ízenou
suburbanizaci; 5.1 Chránit krajinný ráz a kulturní i
p írodní  d dictví.

8. Vyhodnocení, zda a jaký vliv má PR JMK na ochranu PUPFL s ohledem na
pln ní funkcí lesa, zejména se zam ením na funkci ekologicko-stabiliza ní,
eraticko - p doochrannou, hydricko - vodohospodá skou, sociáln -
rekrea ní a zdravotn - hygienickou.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat
ne ízenou suburbanizaci, 11.2 Zlepšovat stav a
ekologické funkce vodních útvar , zvyšovat reten ní
schopnost území.

9. Vyhodnocení, zda a jak jsou v PR JMK zohledn ny principy ochrany ZPF,
zejména s ohledem na zábory kvalitní zem d lské p dy a do jaké míry PR
JMK vytvá í podmínky pro omezení záboru p dy a volné krajiny.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 4.1 Omezit nové zábory p dy, regulovat
ne ízenou suburbanizaci; 5.1 Chránit krajinný ráz a
kulturní i p írodní  d dictví.

10. P i stanovení kritérií pro výb r projekt maximáln zohlednit podporu
ochrany p írody a krajiny, ochranu lidského zdraví a p ednostní využívání
brownfields.

Kritéria pro výb r projekt jsou obsahem kapitoly 11.

Zp sob zohledn ní záv ru zjiš ovacího ízení v rámci Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013



Bod Jednotlivé požadavky ZZ , Vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP by se
m lo zam it na:

Zp sob zohledn ní v rámci Programu rozvoje
kraje

Zp sob zohledn ní záv ru zjiš ovacího ízení v rámci Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013

11. Vyhodnocení, zda a jak PR JMK podporuje ekologicky šetrné druhy
dopravy a vyhodnocení vliv rozvoje dopravy na životní prost edí.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 2.1 Podporovat ekologicky šetrné formy
dopravy, v etn managementových opat ení a
dalšího rozvoje vhodn situovaných cyklostezek; 2.2.
Snižovat zatížení dopravní sít JMK tranzitní a
nákladní silni ní dopravou.

12. Vyhodnocení, zda a jak PR JMK eší možnosti využití obnovitelných zdroj
energie.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 9.1 Snižovat spot ebu a racionáln využívat
neobnovitelné zdroje surovin a energie.

13. Posouzení, zda a jak PR JMK p ispívá k zavedení komplexního systému
nakládání s odpady, který by ešil uzav ený cyklus separace, zpracování,
využití a zneškodn ní odpad .

Koncepce tuto problematiku zvláš ne eší. Zahrnuto
do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv na ŽP:
6.1 Omezovat množství a zvýšit energetické a
materiálové využívání odpad .

14. Vyhodnocení vliv PR JMK ve vztahu k ochran podzemních a povrchových
vod, v etn opat ení ke zlepšení jakosti vod, omezení eutrofizace vod,
zlepšení odtokových pom r v území a p sobení krátkodobých p ívalových
srážek v povodí ve vztahu k následné vodní erozi a zne išt ní vodních tok
nadm rným transportem splavenin.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel
nezávadnou pitnou vodou, odkanalizování a išt ní
odpadních vod; 11.2 Zlepšovat stav a ekologické
funkce vodních útvar , zvyšovat reten ní schopnost
území.

15. Posouzení, zda a jak PR JMK podporuje vybudování pop . intenzifikaci
istíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých obcích.

Zahrnuto do referen ních cíl pro vyhodnocení vliv
na ŽP: 11.1 Optimalizovat zásobování obyvatel
nezávadnou pitnou vodou, odkanalizování a išt ní
odpadních vod; 11.2 Zlepšovat stav a ekologické
funkce vodních útvar , zvyšovat reten ní schopnost
území.

16. Záv r zjiš ovacího ízení a všechna vyjád ení, která MŽP obdrželo
v pr b hu zjiš ovacího ízení, je nezbytné ve vyhodnocení PR JMK
vypo ádat.

Vypo ádání záv ru zjiš ovacího ízení a vyjád ení
obdržených v rámci zjiš ovacího ízení je uvedeno v
p íloze 3 a 4 tohoto dokumentu.

17. Dne 25. listopadu 2009 Nejvyšší správní soud vydal rozsudek o zrušení
Územního plánu velkého územního celku B eclavska (dále jen „ÚP VÚC
B eclavsko“) schváleného usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje
ze dne 9. 11. 2006 . 921/06/Z 14, v etn obecn závazné vyhlášky
Jihomoravského kraje ze dne 9. 11. 2006, kterou se vyhlašuje závazná ást
ÚP VÚC B eclavska. V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu
doporu ujeme zvážit aktivity v rámci navrhovaného opat ení „Zlepšení
dopravní infrastruktury“.

P edložená koncepce ne eší problematiku návrhu
resp. výb ru konkrétních tras dopravní
infrastruktury, deklaruje pouze zájem kraje na ešení
jednotlivých problém . Není cílem Programu
predisponovat výb r variant trasování jednotlivých
dopravních staveb. Tyto budou ešeny v
navazujících ízeních na úrovni p ipravovaných
Zásad územního rozvoje resp. projektové p íprav
konkrétních investi ních akcí. Všechny tyto stavby
podléhají procesu posouzení vliv na životní
prost edí a už na strategické úrovni (v p ípad
územn plánovací dokumentace) nebo na úrovni
projektové p i ešení konkrétního technického ešení
jedntlivých staveb. Tyto procesy již v sou asnosti
v tšinou probíhají. Program rozvoje Jihomoravského
kraje je strategický dokument na natolik obecné
úrovni ešení, že není možné na jeho základ bez
znalosti konrétního technického ešení hodnotit
konkrétní dopady jednotlivých navrhovaných aktivit
na životní prost edí.



Bod Jednotlivé požadavky ZZ , Vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP by se
m lo zam it na:

Zp sob zohledn ní v rámci Programu rozvoje
kraje

Zp sob zohledn ní záv ru zjiš ovacího ízení v rámci Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013

18. V p ípadech, kdy budou hodnoceny varianty ešení, požadujeme uvedení
jasného výroku, zda jsou jednotlivé varianty p ípustné nebo nep ípustné
anebo podmín n p ípustné. Dále požadujeme ur ení po adí jednotlivých
variant z hlediska vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví, ve kterém jsou
jednotlivé varianty p ípustné a za jakých podmínek, v etn navržení a
posouzení opat ení k p edcházení nep íznivých vliv , pop . k jejich
vylou ení, snížení, zmírn ní anebo kompenzaci. Výrok se m že lišit
k jednotlivým variantám.

P edložená koncepce není navržena ve variantách.

20. Jelikož p íslušné orgány ochrany p írody svým stanoviskem dle § 45i odst.
1 zákona . 144/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále též jen „zákon o ochran p írody a krajiny“) nevylou ily
významný vliv na území evropsky významné lokality nebo pta í oblasti,
budou hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta í
oblasti dle § 45h a § 45i zákona o ochran p írody a krajiny. V hodnocení
požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, pop . n který v ní blíže
specifikovaný zám r, bude mít negativní vliv na území evropsky významné
lokality nebo pta í oblasti. Dále je nutné p i tomto hodnocení zohlednit
zejména relevantní p ipomínky p íslušných orgán ochrany p írody a
krajiny. Upozor ujeme na ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , kdy nelze-li vylou it
negativní vliv koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti, musí
p edkladatel zpracovat varianty ešení, jejichž cílem je negativní vliv na tato
území vylou it nebo v p ípad , že vylou ení není možné, alespo zmírnit.

Vyhodnocení vliv koncepce dle § 45 i je uvedeno v
p íloze 1 tohoto dokumentu.



P íloha 4
Vypo ádání všech vyjád ení, které MŽP obdrželo v rámci zjiš ovacího ízení k
Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013



Bod Oponent Text připomínky Způsob zohlednění v rámci 
Programu rozvoje kraje

1. Krajská hygienická 
stanice Brno, č.j. 
9174/2009/B\1/odb. 
IHOK

K oznámení koncepce nemá KHS zásadních připomínek. Vyhodnocení 
a posouzení koncepce by se mělo v míře podrobnosti příslušející
charakteru dokumentu zaměřit na možné vlivy koncepce, které mohou
nastat její realizací, a to zejména v oblasti imisního zatížení
obyvatelstva, hlukem a zhoršenou kvalitou ovzduší. Vyhodnocení a
posouzení koncepce by se mělo zaměřit rovněž na duševní a sociální
pohodu obyvatelstva. 

Vyhodnocení vlivů koncepce 
na veřejné zdraví je uvedeno v 
kapitole 12. 

2. Městský úřad Vyškov, 
č.j. MV 62427/2009

Bez připomínek

3. Městský úřad Slavkov 
u Brna, odbor 
životního prostředí č.j. 
ŽP/20321-09/127-
2009/Zav

Bez připomínek

4. Ministerstvo životního 
prostředí, Odbor 
ochrany vod, č.j. MZP 
JSGYJEMG7

Bez připomínek

5. Obvodní báňský úřad 
Brno, čj. 
05816/2009/01/001

Bez připomínek

6. Městský úřad Znojmo, 
č.j. MUYN 
95234/2009

Bez připomínek

7. Ministerstvo životního 
prostředí, Odbor 
ochrany ovzduší, č.j. 
MZP MKGYLZTE5 
90748/ENV/09

Jednou z priorit předloženého Programu je mj. zlepšováni kvality 
životního prostředí. Z hlediska ochrany ovzduší vítáme především 
navrhovaná opatření týkající se ekologizace dopravy, podpory 
železniční a městské dopravy a rozšíření integrovaného dopravního 
systému na území celého kraje. Podpora opatření ke zvýšení plynulosti 
dopravy, stejně jako pravidelné čištění povrchu komunikací povedou ke 
snížení znečištění ovzduší. Problematickou znečišt‘ující látkou 
Jihomoravského kraje jsou mj. oxidy dusíku a realizací navržených 
opatření dojde ke snížení imisní zátěže NOx v dopravně exponovaných 
lokalitách, Aktivita počítající S podporou výsadby izolační zeleně v 
blízkosti liniových a plošných zdrojů znečištění je zase důležitým 
opatřením vedoucím ke snižování prašnosti. Vedle imisní zátěže 
zpusobené automobilovou dopravou jsou dalším významným zdrojem 
znečišt‘ujících látek lokální topeniště, proto by mezi priority bylo 
vhodné doplnit aktivitu vedoucí ke zvýšení stupně plynofikace nebo 
připojení na centrální zdroje tepla v kraji.

Připomínka je směřována k 
textu vlastní koncepce nikoli k 
jejímu vyhodnocení na životní 
prostředí. 

Vypořádání všech vyjádření, které MŽP obdrželo v rámci zjišťovacího řízení k Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013



Bod Oponent Text připomínky Způsob zohlednění v rámci 
Programu rozvoje kraje

Vypořádání všech vyjádření, které MŽP obdrželo v rámci zjišťovacího řízení k Programu rozvoje kraje na léta 2010-2013

8. Česká inspekce 
životního prostředí, 
č.j. 
ČIˇUP/47/IPP/092020
3 002/09/BLV

Obsah záměru lze vzít na vědomí s tím, že je nutno se zaměřit 
především na oblast čistoty vod budováním čistíren odpadních vod a to 
i u menších zdrojů znečištění než 2000 EO Je to především v 
návaznosti na území nad vodárenskými nádržemi a přehradami, kde je 
patrný stále zvyšující se výskyt toxických sinic v nádržích a na kterém 
se podílí zvýšený výskyt nečištěných odpadních vod i z menších 
aglomerací nad nádržemi. Jedná se především o Brněnskou nádrž a 
Mušovské nádrže, Zvýšenou pozornost je nutné věnovat především 
oblastem, kde dochází k splavování usazenin do vodotečí, tím k jejich 
zanášení a kumulaci prvku stimulujících vytváření sinic. Tady je nutné 
přistoupit k plošným a razantním omezujícím opatření.

Zahrnuto do referenčních cílů 
pro vyhodnocení vlivů na ŽP: 
11.1 Optimalizovat zásobování 
obyvatel nezávadnou pitnou 
vodou, odkanalizování a čištění 
odpadních vod;  11.2 Zlepšovat 
stav a ekologické funkce 
vodních útvarů, zvyšovat 
retenční schopnost území.

9. Městský úřad 
Bučovice, odbor 
životního prostředí, 
č.j. ŽP/1262/09

Odbor životního prostředí Městského úřadu Bučovice ve smyslu § 10c 
odst. 3 zákona k oznámení koncepce „Program rozvoje 
Jihomoravského kraje 2010 2013“ doporučuje: vyhodnocení zaměřit 
zejména na působení krátkodobých přívalových srážek v povodí ve 
vztahu k následné vodní erozi a znečištění vodních toků nadměrným 
transportem splavenin.

Zahrnuto do referenčních cílů 
pro vyhodnocení vlivů na ŽP:  
11.2 Zlepšovat stav a 
ekologické funkce vodních 
útvarů, zvyšovat retenční 
schopnost území.

10. Magistrát města Brna, 
odbor životního 
prostředí, č.j. 
MMB/0271366/2009 
(DS)

Uvedený výčet strategických dokumentů přijatých na národní úrovni 
vzhledem k problematice ŽP požadujeme doplnit o přijatou Národní 
strategii regenerace brownfieldů (07/2008).

Bylo doplněno.

11. „Občané za ochranu 
kvality bydlení v Brně 
Kníničkách, 
Rozdrojovicích a 
Jinačovicích" ze dne 
8.11.2009

Jihomoravský kraj zveřejnil 22.10.2009 na úřední desce sdělení 
označené „Oznámení koncepce Program rozvoje Jihomoravského kraje 
na období 2010—2013, které obsahuje formulací, že „Jihomoravský 
kraj informuje o oznámení koncepce Program rozvoje Jihomoravského 
kraje na období 2010—2013 v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí podle zákona č, 100/200 1 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů‘. Toto sdělení vyvěšené na úřední desce je zcela zmatečné, 
neboť‘ zde není žádné poučení, do kdy a kterému orgánu je možno 
zasílat písemná vyjádření. Z tohoto důvodu je nutné proces oznámení 
opakovat

Jihomoravský kraj takto nad 
rámec svých povinností pouze 
dopředu informoval o existenci 
oznámení koncepce, oznámení 
bylo řádně zasláno Ministerstvu 
životního prostředí a 
zveřejněno v souladu se 
zákonem dne 12.11. 2009 v 
informačním systému SEA a 
následně rovněž na úřední 
desce JMK, zjišťovací řízení 
proběhlo dle zákonem 
definovaného postupu a bylo 
ukončeno závěrem zjišťovacího 
řízení dne 14.12.2009.
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Dale navrhujeme toto oznámeni vrátit k prepracováni neboť oznamení je 
rozporu se zakonem a obsahuje odkaz na zaměry, ktere nejsou
schvaiene SEA pro Program rozvoje Jihomoravského kraje 2013 totiž
nemuže sama zavadet nové záměry. ktere podlehaji procesum SEA dle
zákona (viz např. hlavní dopravní koridory). a to v rámci zákonem jasně 
definovaných procesu územního plánováni. Pro tyto typy záměru může
Program rozvoje pouze posuzovat postupnost implementace hlavních
dopravních koridou a dopady této posloupnosti na rozvoj kraje.
Konkrétně musí Program rozvoje kraje respektovat závaznou Politiku
územního rozvoje, kde jsou schváleny definice koridorů pro R55, S8,
R43. Neschválené koridory nadkrajského významu, které nejsou
schváleny v Politice územního rozvoje si nemůže nikdo vymýšlet a
uvdět je jako součást koncepce nazvané Program rozvoje
Jihomoravského kraje na období 2010-2013. dopravy v této oblasti a k
další zátěži nad zákonné limity.

Připomínka směřuje k samotné 
koncepci nikoliv k jejímu 
vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Předložená 
koncepce neřeší problematiku 
návrhu resp. výběru 
konkrétních tras dopravní 
infrastruktury, deklaruje pouze 
zájem kraje na řešení 
jednotlivých problémů. Není 
cílem Programu predisponovat 
výběr variant trasování 
jednotlivých dopravních staveb. 
Tyto budou řešeny v 
navazujících řízeních na úrovni 
připravovaných Zásad 
územního rozvoje resp. 
projektové přípravě konkrétních 
investičních akcí.  

Konkrétně Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-
2013 musí respektovat závaznou územně plánovací dokumentaci, v
daném případě ÚP VÚC BSRA, ÚP VÚC Břeclavsko, ÚP VÚC
Moravský kras.Respektování v tomto případě znamená, že musí být
respektovány definice tras, kde jsou schváleny a současně musí být
respektován fakt, že některé trasy, např. R43 a JZ tangenta města Brna 
nejsou schváleny. Z předložené koncepce takto musí být vyloučeny:
Aktivita A.1 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení
realizace rychlostní komunikace R43 (Troubsko — Kuřím — Sebranice 
— hranice kraje). Aktivita A.5 Podpora územní a projektové přípravy
jihozápadní (Troubsko — Modřice — Chrlíce) a jihovýchodní tangenty
(Chrlíce — Tvarožná). Vzhledem k probíhajícímu řízeni u Nejvyššího
správního soudu bude po rozsudku, pokud zruší platnost UP VUC
Břeclavsko nutné vyloučit Aktivitu A.2 Podpora dokončení projektové
přípravy a zahájení realizace pokračování rychlostní komunikace R52
(Pohořelice — Mikulov — státní hranice). 

Všechny tyto stavby podléhají 
procesu posouzení vlivů na 
životní prostředí ať už na 
strategické úrovni (v případě 
územně plánovací 
dokumentace) nebo na úrovni 
projektové při řešení 
konkrétního technického 
řešení jedntlivých staveb. Tyto 
procesy již v současnosti 
většinou probíhají. Program 
rozvoje Jihomoravského kraje 
je strategický dokument na 
natolik obecné úrovni řešení, 
že není možné na jeho základě 
bez znalosti konrétního 
technického řešení hodnotit 
konkrétní dopady jednotlivých 
navrhovaných aktivit na životní 
prostředí.

„Občané za ochranu 
kvality bydlení v Brně 

Kníničkách, 
Rozdrojovicích a 

Jinačovicích" ze dne 
8.11.2009

12.
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Vzhledem k problémům s NATURA 2000 je nutné přeformulovat Aktivitu
A.3 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace
pokračování rychlostní komunikace R55 (Břeclav — Hodonín —
Moravský Písek a dále územím Zlínského kraje do Uherského Hradiště.
Vzhledem k dlouhodobému překračování zákonných limitů hlučnosti a
prašnosti v oblasti Brno-Bosonohy, Troubsko, Ostopovice a Modříce je
nutné do koncepce doplnit konkrétní a účinné aktivity směřující k
nápravě a snížení uvedených zátěží do hygienických limitů daných
zákony. To současně znamená, že do těchto oblastí s překročenými
zákonnými limity nelze ani omylem navrhovat ani v územním plánování
ani jinak umisťování dalších zdrojů znečištění, tj. komunikací R43, JZ
tangenty ani není přípustné realizovat R52 Mikulov — Pohořelice, což
by vedlo k zvýšení intenzity. 

 Vyhodnocení souladu 
koncepce s cíly ochrany 
životního prostředí přijatými na 
národní úrovni včetně souladu 
s Politikou územního rozvoje je 
součástí předkládané SEA 
dokumentace.


