
                                                                                                                                                      
     

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  
 

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013 
včetně 

POSOUZENÍ VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ (SEA) 
 

Dle § 10f, ods. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

 
k veřejnému projednání, které se konalo dne 26. února 2010 od 10:00 hodin, 

v budově krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 
druhé patro, místnost 240. 

 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Dosavadní pr ůběh procesu SEA: 

Při posuzování vlivů Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 na životní prostředí byly 
dodrženy všechny stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu: 

o 12. 11. 2009 – zveřejnění oznámení koncepce příslušným úřadem.  
o 14. 12. 2009 – vydání závěru zjišťovacího řízení ke Strategii pro Brno, v závěru zjišťovacího 

řízení příslušný úřad formuloval požadavky na zaměření vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  

o 29. 1. 2010 – zveřejnil příslušný úřad vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu 
Programu rozvoje Jihomoravského kraje,  

o 26. 2. 2010 – veřejné projednání koncepce, 

o 26. 2. 2010 – předání zápisu z veřejného projednání příslušnému úřadu. 
 
Místo a čas ve řejného projednání: 

Veřejné projednání Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2010-2013 ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, se uskutečnilo dne 
26. 2. 2010 od 10,00 hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 v 
Brně.  

Všichni účastníci veřejného projednání obdrželi Informační materiál k veřejnému projednání 
Programu rozvoje kraje, který stručně shrnoval účel i obsah vlastního dokumentu i průběh jeho pořizování 
a rovněž důvody a průběh posouzení vlivů na životní prostředí. 

Veřejné projednání řídil Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje. 
 
Účel veřejného projednání: 

Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s návrhem Programu rozvoje 
Jihomoravského kraje a s výstupy posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. Účastníci veřejného 
projednání měli možnost vznášet dotazy a připomínky jak ke strategickému dokumentu, tak i 
k dokumentaci vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví . 



 

Přítomni na ve řejném projednání (dle prezen ční listiny): 

Zástupci předkladatele a zpracovatelé Programu rozvoje kraje: 

 

- Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ JMK 

- Ing. Pavel Fišer, odbor regionálního rozvoje KÚ JMK 

- Mgr. Tomáš Grulich, odbor regionálního rozvoje KÚ JMK 

- RNDr. Kateřina Chabičovská, GAREP, zástupce zpracovatele koncepce 

- Mgr. Jana Švábová Nezvalová, AMEC, s.r.o., zástupce zpracovatele SEA  

- Ing. Pavel Koláček, AMEC, s.r.o., zástupce zpracovatele SEA - Natura 

- Mgr. David Rucki, DHV spol. s r.o.,  zástupce zpracovatele ex-ante hodnocení  

 

Zástupce příslušného úřadu: 

- Ing. Simona Honsová, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP 

 

Ostatní účastníci: 

- 27 účastníků dle prezenční listiny viz příloha 
 
Program a pr ůběh veřejného projednání:  

Veřejné projednání probíhalo podle níže uvedeného programu. 

Čas Téma Přednášející 

10.00 – 10.10 Zahájení  Ing. Minařík 
10.10 – 10.45 Představení Programu rozvoje + diskuze RNDr. Chabičovská 
10.45 – 11.15 Představení  SEA  + diskuze Mgr. Švábová Nezvalová 
11.15 - 11.25 Představení ex ante hodnocení + diskuze Mgr. Rucki 
11.25 – 11.35 Další postup schvalování dokumentu + diskuze Ing. Fišer 
11.35 Závěr veřejného projednání Ing. Minařík 

 
Úvodní slovo pronesl Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje, krajského úřadu 

Jihomoravského kraje.  

Následovalo seznámení účastníků veřejného projednání s návrhem Programu rozvoje kraje, jeho 
věcným obsahem, průběhem jeho pořizování a zapojením veřejnosti do jeho přípravy, přednesené paní 
RNDr. Kateřinou Chabičovskou ze společnosti GAREP. Poté vyzval Ing. Minařík k diskuzi, nebyly však 
vzneseny žádné dotazy.  

Následně vystoupila Mgr. Jana Švábová Nezvalová, zástupkyně zpracovatele SEA, společnosti 
AMEC, a seznámila účastníky s posouzením vlivu Programu rozvoje Jihomoravského kraje na životní 
prostředí včetně posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 a jeho závěry. Zúčastnění 
byli rovněž seznámeni s dalším postupem procesu SEA a možností i termínem zasílání připomínek 
Ministerstvu životního prostředí. Účastníci jednání byli opět vyzváni k diskuzi avšak nikdo se nepřihlásil.  

Následoval příspěvek Mgr. Davida Ruckiho z  DHV CR, jež představil probíhající ex ante 
hodnocení, v následné diskuzi opět nebyly vzneseny žádné dotazy.  

Závěrečný příspěvek Ing. Pavla Fišera z odboru regionálního rozvoje přiblížil další postup a 
termíny schvalování Programu rozvoje Jihomoravského kraje v orgánech kraje a zastupitelstvu.  

Ing. Ivo Minařík následně celé jednání shrnul a opětovně vyzval zúčastněné k diskuzi.  

 

II. ZÁPIS Z DISKUSE 

Nebyly vzneseny žádné dotazy.  



III. ZÁVĚR 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 a vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí byly řádně veřejně projednány dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.   

 

V Brně, dne 26. února 2010 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Jana Švábová Nezvalová , zástupce zpracovatele SEA 
 

 
 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina - kopie 








