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I.  Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným 

koncepcím. 

I.1. Obsah a cíle koncepce 

Jedná se o ucelený specializovaný koncepční dokument programového charakteru, který má 

specifické tematické postavení mezi ostatními koncepčními materiály zpracovanými pro 

rozvoj Zlínského kraje. Postavení koncepce Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 

(SRVZK) vůči ostatním koncepcím je multioborové a průřezové a úkolem SRVZK je stanovit 

prioritní směry a zásady řešení dalšího rozvoje venkovského prostoru ve Zlínském kraji pro 

vymezené období. Cílené zaměření na venkovský prostor Zlínského kraje se projevuje 

především v tom, ţe předmětem hodnocené rozvojové koncepce jsou obce ve Zlínském kraji, 

které jsou definovány početností populace do 5000 obyvatel. Z tohoto pohledu se jedná o 

programový dokument, který je zaměřen celoplošně, neboť katastry obcí s takto vymezenou 

populací se vyskytují ve všech částech Zlínského kraje a zaujímají značnou část jeho plochy. 

Koncepce pokrývá komplexně širokou problematiku potřeb rozvoje venkovských sídel a 

vzhledem k charakteru sídel a krajiny v jejich okolí můţe při realizaci jednotlivých prioritních 

oblastí potenciálně ovlivnit kvalitu ţivotního prostředí v sídlech i ve volné krajině. Koncepce 

zahrnuje i specifickou oblast cílů, které cíleně řeší konkrétní problematiku ţivotního prostředí 

a jeho zkvalitňování ve venkovském prostoru Zlínského kraje. Základním cílem koncepce je 

komplexní podpora koncepčního rozvoje ţivotních podmínek v malých obcích Zlínského 

kraje jako jeden z hlavních předpokladů jejich trvale udrţitelného rozvoje. Pro řešené období 

se počítá s dalším vyuţitím jejich rozvojového potenciálu s důrazem na jejich geografickou, 

etnografickou a společenskou různorodost při vyuţití potenciálu místně specifického 

přírodního charakteru a krajiny pro zvýšení atraktivity podmínek pro bydlení a ţivot místní 

populace i pro zvýšení atraktivity jednotlivých částí Zlínského kraje pro potřeby rozvoje 

cestovního ruchu, který je významnou oblastí rozvoje ekonomicky přínosných aktivit, 

především v turisticky zajímavých a svérázných oblastech. Především specifika etnograficky 

odlišných oblastí (Slovácko, Valašsko, Haná) se jeví jako významný potenciál pro rozvoj 

nabídky turisticky zajímavých a ekonomicky perspektivních činností, které se mohou nejlépe 

realizovat právě ve venkovském prostoru.  
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Vymezením rozsahu strategického dokumentu byla přijata strategická vize: „Ţivý, 

rozmanitý a rozvíjející se venkov Zlínského kraje – prostor pro kvalitní ţivot lidí, pro 

úspěšné podnikání a konkurenceschopné zemědělství, atraktivní pro návštěvníky“. 

Koncepce SRVZK představuje strategii dosaţení cílového stavu a nástin prostředků, 

strategických priorit a opatření pro dosaţení stanoveného cíle. Je tvořena pěti základními 

vzájemně provázanými strategickými prioritami, které mají stanovit rámec pro realizaci 

konkrétních projektů na jednotlivých lokalitách podle reálnosti řešení místní situace. Tyto 

strategické priority (A,B,C,D,E) představují jednotlivé tematické oblasti rozvoje venkovského 

prostoru a budou rozvíjeny ve vzájemné koordinaci a v návaznosti na měnící se společenské 

podmínky, které budou určovat během platnosti koncepce i moţnosti akcentace řešení 

jednotlivých oblastí. Integrační postavení pro řešení SRVZK má strategická priorita E, která 

je zaměřena na řízení rozvoje venkovského prostoru Zlínského kraje. Tematicky zaměřené 

strategické priority A,B,C,D konkretizují pro účely a specifitu venkovských sídel směry 

rozvoje, které jsou zpracovány pro celý Zlínský kraj v předmětově zaměřených koncepcích 

(např. koncepce v oblasti sociálního rozvoje, rozvoje podnikání, ochrany ţivotního prostředí a 

rozvoje dopravy). Účelem zpracovaného dokumentu je vytvořit základní rozvojový rámec pro 

malé obce a řízeně vyčlenit pro jejich rozvoj politické a finanční podmínky, které by bez 

odpovídající platformy malé obce v konkurenci s metropolitními oblastmi kraje a 

s ekonomicky a populačně významnějšími obcemi a městy nemohly dosáhnout. Bez 

odpovídající koncepce zaměřené na rozvoj malých obcí a venkovského prostoru by se 

nemohly rozvíjet společensky ţádoucí aktivity a rozvojové směry, které představují stabilizaci 

a podporu populace v malých obcích, zajištění místních podmínek pro obţivu a podnikání a 

podporu oblastních specifik za podmínek postupující globalizace. Nezastupitelnou úlohu hraje 

venkovský prostor v oblasti péče o krajinu přírodní prostředí i v zajištění podmínek pro trvale 

udrţitelné zemědělství a lesnictví.   

Strategický dokument SRVZK čerpá z provedených analýz a údajů, které jsou zpracovávány 

pro Zlínský kraj i pro celou Českou republiku a především ze specializovaných průzkumů a 

analýz, které byly zpracovány speciálně pro přípravu této koncepce. Přitom byly 

identifikovány nejdůleţitější charakteristiky a problémové oblasti venkovského prostoru ve 

Zlínském kraji, které rozhodujícím způsobem ovlivňují rozvojové moţnosti venkovských 

sídel. Takto bylo moţno definovat i rozhodující bariéry a problémy, které jsou při 

rozvojových aktivitách pociťovány především reprezentanty a zástupci adresátů koncepce 
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SRVZK – obcí do 5000 obyvatel. Tyto obce představují 285 z celkem 305 obcí, které se na 

území Zlínského kraje vyskytují.  

Realizace projektových záměrů je ovlivněna i koncepčními dokumenty speciálního 

charakteru, které mají z hlediska řešení problematiky venkovského prostoru ve Zlínském kraji 

podpůrný a regulační vliv pro jednotlivé oblasti rozvoje (oblasti A,B,C,D). Rozvoj venkova 

má z tohoto hlediska integrující a komplexní charakter a zahrnuje m.j. oblast společenskou a 

sociální, oblast rozvoje zaměstnanosti, oblast péče o krajinu a vyuţití jejího potenciálu i 

specifické oblasti jako např. rozvoj infrastruktury obcí, zachování společenských, 

historických a kulturních specifik, podpora přírodního prostředí a krajinného rázu apod. 

Přípravou a podporou podmínek pro rozvoj venkova se očekává i dopad ve formě zvýšeného 

zájmu osob, které mají své bydliště a zázemí mimo venkovský prostor i mimo Zlínský kraj – 

návštěvníků z metropolitních oblastí kraje i návštěvníků z jiných částí České republiky i 

zahraniční. Pro jejich zájmové aktivity je však nutno zajistit atraktivní nabídku, nezbytnou 

infrastrukturu s potřebnou dopravní dostupností.  

Z hlediska vlivů na ţivotní prostředí je potřebné zachovat při realizaci SRVZK především 

produkční potenciál ve venkovském prostoru spojený s péčí o krajinu a jejím vyuţíváním, 

přitom je však nutno zachovat současné environmentální hodnoty, lokální charakter oblastí 

(Slovácko, Valašsko, Haná) a krajinný ráz Zlínského kraje. Tuto problematiku řeší SRVZK 

jako jeden ze základních směrů rozvoje venkovského prostoru. Jako základní vstupní 

podmínky rozvoje venkova Zlínského kraje se uplatňuje přítomnost velkých ploch přírodě 

blízkých se specifickým krajinným rázem, které byly pro ochranu přírodního prostředí 

ustanoveny jako velkoplošná chráněná území.  

Při výběru a realizaci projektů rozvoje venkovského prostoru Zlínského kraje je proto nutno 

zajistit, aby jejich cíle a důsledky byly v souladu se současnou legislativou v oblasti ţivotního 

prostředí a aby se v důsledku realizace tohoto společensky přínosného programu 

nerealizovaly přednostně projekty zlepšující podmínky pro ekonomické aktivity a ţivot 

obyvatel na úkor rizika ohroţení kvality ţivotního prostředí a veřejného zdraví (například 

zvýšenou hlučností).   
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Vymezení rozsahu koncepce: 

Hlavní cíl: Zkoordinovat rozvojové aktivity vztahující se k venkovu Zlínského kraje tak, aby 

bylo vyuţito jeho zdrojů a zlepšily se podmínky pro ţivot, podnikání i návštěvnost venkova. 

Tento cíl zahrnuje následující strategické oblasti: 

- Vytvořit na venkově příznivé a atraktivní prostředí pro ţivot obyvatel  

- Zvýšit zaměstnanost obyvatel venkova a posílit konkurenceschopnost zemědělské 

výroby.  

- Zachovat, resp. zlepšit stav ţivotního prostředí venkova 

- Zkvalitnit dopravní dostupnost a obsluţnost venkovských obcí 

- Zvýšit efektivitu řízení rozvoje venkova 

K dosaţení tohoto hlavního cíle je koncepcí definováno pět strategických priorit (A,B,C,D,E), 

které rozpracovávají vţdy příslušný prioritní směr rozvojových aktivit. Strategická priorita E 

má úlohu integrační a koordinační, aby bylo zajištěno, ţe jednotlivé rozvojové směry budou 

spolupůsobit a budou věcně i časově koordinovány pro dosaţení maximálních pozitivních 

přínosů.   

V rámci koncepce SRVZK byla provedena speciální podrobná terénní příprava a sběr 

analytických údajů cílených na specifika malých obcí Zlínského kraje. Na tomto základě byl 

vytvořen přehled hlavních priorit, které jsou pociťovány jako přínosné pro perspektivní rozvoj 

malých obcí a vyly definovány bariéry a problémy, které je potřebné s pomocí krajského 

úřadu řešit. Z analytických podkladů, celkové vize rozvoje venkova Zlínského kraje a analýzy 

SWOT byla vytvořeny architektura priorit, opatření a aktivit ţádoucího rozvoje malých obcí 

ve Zlínském kraji a způsob implementace koncepce SRVZK po stránce časové i po stránce 

zodpovědnosti a kooperace rozhodujících aktérů, kteří budou jednotlivé oblasti SRVZK 

realizovat a koordinovat (matice kooperace). Koncepce SRVZK řeší i oblast potřebných 

finančních zdrojů a předpokládaný rozpočet, který by měl být alokován pro rozvoj 

venkovského prostoru kraje. Koncepce také samostatně řeší soulad navrţené strategie 

s nadřazenými dokumenty krajského, celostátního i evropského charakteru, aby její cíle 

odpovídaly strategickým směrům na vyšších úrovních rozvoje regionu a státu.  

Pět strategických priorit (témat), na nichţ je koncepce SRVZK postavena, tvoří čtyři 

relativně autonomní oblasti a jednu samostatnou prioritu koordinační a integrační. Tím bude 
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zajištěno, ţe realizace dílčích tematických cílů koncepce bude prováděna ve vzájemné 

provázanosti a koordinaci. Představují tak vzájemně propojený, integrovaný a vzájemně se 

podmiňující systém, který můţe zajistit komplexní rozvoj venkovských sídel Zlínského kraje 

a minimalizaci rizika negativních „side effects“, které by přesouvaly řešené problémy do 

jiných oblastí ţivota obyvatel venkova. 

 
Základní strukturu koncepce SRVZK je možno znázornit v tabulce: 
 

Priorita  Tematické oblasti 

A – Kvalita ţivota  školství  

 zdravotnictví  

 sociální sluţby  

 bydlení  

 komerční sluţby  

 kultura, sport, volný čas  

 vzhled obce 

B - Podnikání  zemědělská produkce  

 diverzifikace aktivit  

 podnikání, řemesla  

 údrţba krajiny  

 spolupráce  

 brownfields  

 cestovní ruch 

C – Ţivotní prostředí  ekologické zátěţe  

 ochrana vod  

 znečištění ovzduší  

 obnovitelné zdroje  

 kanalizace, ČOV  

 odpady  

 protipovodňová opatření 

D - Doprava  silnice vyšších kategorií 

(D, R, I. třídy)  

 silnice II. a III. třídy  

 místní komunikace  

 cyklostezky  

 integrovaný dopravní 

systém 

 bezpečnost 

E – Řízení rozvoje  strategické dokumenty  

 územní plány  

 pozemkové úpravy  

 správa obcí  

 hospodaření obcí  

 spolupráce obcí 
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Priority koncepce a jednotlivá opatření včetně doporučených aktivit jsou v plném znění 

uvedena v tab. 1a aţ 1e v příloze č. 3, orientační struktura SRVZK je uvedena v příloze č. 1. 

 

Pro řešené období byly zpracovány tematické aktivity, které rozvíjejí jednotlivé prioritní 

směry rozvoje venkova ve Zlínském kraji. Problematika ochrany ţivotního prostředí a zdraví 

lidí v konkrétních podmínkách navzájem velmi různorodých lokalit je nedílným směrem 

rozvoje venkovského prostoru Zlínského kraje a je jí vymezena významná oblast. Zahrnuje 

m.j. i řešení brownfields, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady, které 

jsou předmětem specializovaných rozvojových koncepcí Zlínského kraje. Podrobnost 

realizace rozvojových aktivit však odpovídá potřebě aplikace SRVZK na celé jeho rozloze 

s velmi rozdílnými místně – specifickými podmínkami. Z tohoto důvodu bylo nutno zaměřit 

hodnocení SEA výhradně na znění koncepčního dokumentu zpracovaného pro celou plochu 

Zlínského kraje. Řešení konkrétních lokálních problémů, které je velmi individuální a má 

lokálně – specifický charakter, bude řešeno v rámci projektové přípravy jednotlivých aktivit 

v místních podmínkách a v případě, ţe některé aktivity svým rozsahem nebo umístěním 

naplní poţadavky zákona 100/2001 Sb., budou individuálně posouzeny v procesu projektové 

EIA. Z hodnoceného koncepčního dokumentu SRVZK je však zřejmé, ţe pro základní 

zaměření rozvojových aktivit je nezbytné provést samostatné hodnocení potenciálních vlivů 

na zájmy ochrany soustavy Natura 2000 a případně definovat opatření, která zabrání 

nepříznivým vlivům na předměty její ochrany.  

 

 

I.2. Vztah k jiným koncepcím Zlínského kraje 

Koncepční část posuzovaného materiálu koresponduje: 

 se současnými strategickými dokumenty kraje, které jsou uvedeny v tab. 2. 

 s legislativním rámcem vymezujícím kompetence kraje a krajského úřadu 

v moţnostech ovlivnění a regulace regionálního rozvoje 

 a analytickou části SRVZK a SWOT analýzou 

 s platnými pravidly a opatřeními EU pro podporu rozvoje regionů a formulací 

podpůrných programů, jejichţ prostředky mohou být alokovány ve prospěch rozvoje 

venkovského prostoru 
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 s dokumenty a celostátními koncepcemi, které slouţí jako základní rámec pro tvorbu 

krajských koncepcí a koncepčních dokumentů 

 s připomínkami a poţadavky členů pracovní skupiny projektu (zástupci zpracovatele a 

zadavatele) a z dalších přípravných a schvalovacích jednání včetně úvodního setkání 

se starosty měst a obcí, které proběhlo na počátku zpracování koncepce SRVZK 

Vzájemný vztah SRVZK s odpovídajícími strategickými dokumenty na úrovni kraje a ČR 

jsou zpracovány v příloze finálního znění koncepce SRVZK. 

 

Tab. č. 2: Přehled koncepcí platných pro území Zlínského kraje, které mají vztah 

k problematice brownfields – březen 2011 

Koncepce Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz) 

 Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce  

 Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje  

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje  

 Koncepce environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty ve Zlínském kraji  

 Studie o lesním hospodářství  

 Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji  

 Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji  

 Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji  

 Plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008  

 Generel dopravy Zlínského kraje  

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011  

 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (SRZK)  

 Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji - pracovní verze  

 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji  

 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012 (PRUOZK)  

 

Uvedené koncepční materiály jsou dostupné na internetových stránkách Zlínského kraje. Z 

přehledu uvedeného v tab. 2 je zřejmé, ţe základní poţadavky a limity zmíněných 

koncepčních materiálů ovlivňují charakter konkrétních projektů začleněných do SRVZK a 

stanovují i jejich základní rámec pokud jde o řešení dílčích částí projektů, které se dotýkají 

zájmů ochrany ţivotního prostředí. Problematika ţivotního prostředí je zároveň jednou 

z priorit řešení hodnocené SRVZK. Specifickými koncepčními dokumenty je stanoven i 

maximální potenciální vliv jednotlivých konkrétních projektů rozvoje venkova a stanovuje i 

poţadavky na zajištění podmínek pro trvale udrţitelný rozvoj (TUR) v místech, která jsou 

potenciálně dotčená současným stavem i budoucí aktivitou ve venkovských obcích do 5000 

obyvatel. Součástí TUR je i potřeba zajištění zdravých ţivotních podmínek a kvalitního 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28401&doctype=ART&did=3335
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29874&doctype=ART&did=3331
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3055&docid=51213&doctype=ART&did=6976
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28640&doctype=ART&did=3329
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8799
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
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ţivotního prostředí, stejně jako moţnost zajištění ekonomické efektivity a vyuţití 

produkčního potenciálu krajiny, neboť bez něj není existence lidské společnosti moţná.  

Potenciální souborně pojaté styčné body koncepcí Zlínského kraje a opatření SRVZK jsou 

uvedeny v tab. 3. Síla vazby strategických priorit SRVZK k jednotlivým koncepcím je 

vyjádřena pomocí čtyřstupňové škály (0 – bez vztahu, tato koncepce v tab 3 nejsou zahrnuty, 

1 – slabá vazba, 2 – středně silná vazba, 3 – silná vazba). 

 

Tab. č. 3: Potenciální souborné styčné body koncepcí Zlínského kraje a SRVZK a síla 

vazby 

Strategické priority Potenciální kontakt s koncepcí ZK Síla vazby k SRVZK 

A – Kvalita ţivota - Koncept sniţování emisí a imisí 

ZLK a Územní energetická 

koncepce  

- Plán odpadového hospodářství 

ZLK 

- Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizaci ZLK 

- Program rozvoje cestovního ruchu 

ve Zlínském kraji 

- Koncepce rozvoje kultury ve 

Zlínském kraji  

- Plán rozvoje sociálních sluţeb ve 

Zlínském kraji pro rok 2008  

- Střednědobý plán rozvoje 

sociálních sluţeb ve Zlínském 

kraji pro období 2009 - 2011  

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020 (SRZK)  

- Koncepce rozvoje místní kultury 

ve Zlínském kraji - pracovní verze  

- Strategie vyuţití brownfields ve 

Zlínském kraji  

- Program rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 - 2012 

(PRUOZK)  

1 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

B – Podnikání - Koncept sniţování emisí a imisí 

Zlínského kraje a Územní 

energetická koncepce  

- Plán odpadového hospodářství 

Zlínského kraje  

- Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje 

- Studie o lesním hospodářství  

- Studie rozvoje zemědělské výroby 

ve Zlínském kraji  

- Program rozvoje cestovního ruchu 

3 

 

 

3 

 

2 

 

3 

3 

 

3 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29874&doctype=ART&did=3331
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29874&doctype=ART&did=3331
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3055&docid=51213&doctype=ART&did=6976
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3055&docid=51213&doctype=ART&did=6976
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8799
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8799
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28401&doctype=ART&did=3335
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
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ve Zlínském kraji 

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020 (SRZK)  

- Strategie vyuţití brownfields ve 

Zlínském kraji  

- Program rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 - 2012 

(PRUOZK) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

C – Ţivotní prostředí  - Koncept sniţování emisí a imisí 

Zlínského kraje a Územní 

energetická koncepce  

- Plán odpadového hospodářství 

Zlínského kraje  

- Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje  

- Koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ve 

Zlínském kraji  

- Studie o lesním hospodářství  

- Studie rozvoje zemědělské výroby 

ve Zlínském kraji  

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020 (SRZK)  

- Strategie vyuţití brownfields ve 

Zlínském kraji  

- Program rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 - 2012 

(PRUOZK) 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

D – Doprava  - Program rozvoje cestovního ruchu 

ve Zlínském kraji 

- Generel dopravy Zlínského kraje  

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020 (SRZK)  

- Program rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 - 2012 

(PRUOZK)  

3 

 

3 

3 

 

3 

 

E – Řízení strategie - Koncept sniţování emisí a imisí 

Zlínského kraje a Územní 

energetická koncepce  

- Plán odpadového hospodářství 

Zlínského kraje  

- Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje  

- Koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ve 

Zlínském kraji  

- Studie o lesním hospodářství  

- Studie rozvoje zemědělské výroby 

ve Zlínském kraji  

- Program rozvoje cestovního ruchu 

ve Zlínském kraji  

- Koncepce rozvoje kultury ve 

Zlínském kraji  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28401&doctype=ART&did=3335
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28640&doctype=ART&did=3329
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28960&doctype=ART&did=3343
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29049&doctype=ART&did=3337
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28399&doctype=ART&did=3336
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28401&doctype=ART&did=3335
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28405&doctype=ART&did=3334
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29586&doctype=ART&did=3333
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29874&doctype=ART&did=3331
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=29874&doctype=ART&did=3331
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- Plán rozvoje sociálních sluţeb ve 

Zlínském kraji pro rok 2008  

- Generel dopravy Zlínského kraje 

- Střednědobý plán rozvoje 

sociálních sluţeb ve Zlínském 

kraji pro období 2009 - 2011  

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 

2009 – 2020 (SRZK)  

- Koncepce rozvoje místní kultury 

ve Zlínském kraji - pracovní verze  

- Strategie vyuţití brownfields ve 

Zlínském kraji  

- Program rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 - 2012 

(PRUOZK)  

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

I.3. Vztah ke koncepcím vyšších stupňů 

Při zpracování SRVZK byla brána v úvahu i potřeba souladu strategie rozvoje venkova na 

krajské úrovni s celoevropskými a celostátními koncepcemi. Konkrétní rozvojové oblasti, 

které jsou v příslušných koncepčních dokumentech formulovány, jsou uvedeny ve vztahu 

k strategickým prioritám, které SRVZK v jednotlivých oblastech rozvoje venkova obsahuje. 

 

Evropská úroveň 

NAŘ ZEN  RADY (ES) Č. 1698/2005 ZE DNE 20. Z Ř  2005 O PODPOŘE PRO ROZVOJ 

VENKOVA Z EVROPSK HO ZEM D LSK HO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA 

(EZFRV) 

Podle nařízení (ES) č. 1698/2005 by politika rozvoje venkova měla doprovázet a doplňovat 

politiku podpory trhu a politiku podpory příjmů v rámci společné zemědělské politiky, a 

přispívat tak k dosahování cílů této politiky. Politika rozvoje venkova by také měla brát v 

úvahu obecné cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU a přispívat k jejich 

dosaţení. Podpora pro rozvoj venkova přispívá k dosaţení těchto cílů: 

 

 

a)  zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, 
rozvoje a inovací 

b) zlepšování ţivotního prostředí a krajiny podporou hospodaření s půdou 

c)  zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3055&docid=51213&doctype=ART&did=6976
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3055&docid=51213&doctype=ART&did=6976
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28640&doctype=ART&did=3329
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=7596&docid=71765&doctype=ART&did=8076
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8668
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8799
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8799
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9631
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=9841
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hospodářské činnosti 

 

 

ROZHODNUT  RADY ZE DNE 20. ÚNORA 2006 O STRATEGICK CH SM RECH 

SPOLEČENSTV  PRO ROZVOJ VENKOVA (PROGRAMOV  OBDOB  2007–2013) 

(2006/144/ES) 

Politika rozvoje venkova na období 2007–2013 se zaměřuje na tři klíčové oblasti: 

zemědělsko-potravinářské hospodářství, ţivotní prostředí, hospodářství a obyvatelstvo 

venkova v širším smyslu. Nová generace strategií a programů rozvoje venkova bude 

vystavěna okolo čtyř os: osy 1 o zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví; osy 2 

o zlepšování ţivotního prostředí a krajiny; osy 3 o kvalitě ţivota ve venkovských oblastech a 

diverzifikace hospodářství venkova; a osy 4 o Leaderu. 

Na základě těchto strategických směrů zpracovávají jednotlivé členské státy EU své národní 

strategické plány rozvoje venkova, které tvoří referenční rámec pro přípravu programů 

rozvoje venkova. 

 

Národní úroveň 

N RODN  ROZVOJOV  PL N 2007–2013 

Národní rozvojový plán ČR na léta 2007–2013 (NRP) je výchozím strategickým dokumentem 

pro realizaci rozvojových aktivit v regionech ČR za finančního přispění fondů EU. Systém 

prioritních os a priorit NRP je následující: 

a) Posilování konkurenceschopnosti  eské ekonomiky 

b) Rozvoj moderní a konkurenceschopné spole nosti 

c)  ivotní prost edí a dostupnost 

d) Vyvá en  a harmonick  rozvoj  zemí České repu liky 

 

N RODN  STRATEGICK  REFERENČN  R MEC 2007–2013 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je základním programovým dokumentem 

České republiky pro vyu ívání fondů Evropské unie v období 2007–2013. Strategie NSRR se 

opírá o klíčové evropské i domácí strategické dokumenty (návrh Strategických obecných 

zásad Společenství; Strategie udr itelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie 

regionálního rozvoje, a další platné resortní a regionální strategie). 

Strategickými cíli NSRR jsou:  
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a)  onkurenceschopná  eská ekonomika – posílení konkurenceschopnosti 

b) Otev ená, flexibilní a soudr ná spole nost – růst otev enosti a soudr nosti spole nosti 

 v etn  otázek zam stnanosti) 

c) Atraktivní prost edí – zatraktivn ní a zv  ení kvality prost edí pro  ivot obyvatel 

(ochranou  ivotního prost edí a zlep ením dopravní dostupnosti) 

d) Vyvá en  rozvoj  zemí 

 

N RODN  STRATEGICK  PL N ROZVOJE VENKOVA ČESK  REPUBLIKY NA 

OBDOB  2007–2013 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje 

evropského venkova – vyjádřené nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 – a cíli rozvoje venkova 

ČR, odpovídajícími evropským strategickým směrům a třem strategickým rozvojovým osám 

(konkurenceschopnost; ochrana přírody, ţivotního prostředí a krajiny; rozvoj a diverzifikace 

venkovského ţivota). 

Pro dosaţení vize byly stanoveny čtyři osy, blí e specifikované do priorit: 

 Osa I: Zlep ení konkurenceschopnosti zem d lství a lesnictví 

 Osa II: Zlep ování  ivotního prost edí a krajiny 

 Osa III:  valita  ivota ve venkovsk ch o lastech a diverzifikace hospodá ství venkova 

 Osa IV: Leader 

Vzhledem ke stanoveným cílům chce Česká republika věnovat v letech 2007–2013 zásadní 

pozornost cíli uchování venkovské krajiny a ochraně ţivotního prostředí (osa II) a následně 

cíli konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví spojeném s restrukturalizací a 

modernizací a přenosem znalostí na venkově (osa I). 

 

STRATEGIE REGION LN HO ROZVOJE ČR 2007–2013 

Strategie regionálního rozvoje ČR je základním dokumentem regionální politiky ČR na 

úrovni státu. Vychází ze Strategie udrţitelného rozvoje České republiky a v ekonomické 

oblasti ze Strategie hospodářského růstu. V oblasti politiky soudrţnosti navazuje na základní 

programové dokumenty této politiky na národní úrovni, tj. na Národní rozvojový plán a 

Národní strategický referenční rámec. Dalším východiskem jsou národní specifika 

regionálních potřeb a struktur České republiky. Venkovu je věnována priorita 8.3 Podpora 

řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních území, která zahrnuje následující 

opatření: 

 O nova venkova a periferních  zemí krajů, reha ilitace venkovského  ydlení  
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 Rozvoj multifunk ního zem d lství a podpora jeho mimoproduk ních funkcí 

 Podpora diverzifikace ekonomick ch  inností na venkov  a v periferních  zemích 

krajů (rozvoj ekofarem,  dr  a krajiny, pé e o lokality Natura 2000,  udování 

st edisek agroturistiky apod.) 

 Podpora  ivnostenského podnikání na venkov  zejména v o lasti slu e  poskytovan ch 

ve ejnosti 

 

STRATEGICK  R MEC UDRŢITELN HO ROZVOJE ČR 

Cílem Strategického rámce udrţitelného rozvoje České republiky (SUR ČR) je vymezit 

klíčová témata a problémy udrţitelného rozvoje České republiky a nalézt příslušná opatření k 

jejich řešení.  Venkovu je v SUR ČR věnován jeden z cílů priority 3.1: Upevňování územní 

soudrţnosti – „Zabezpečit udrţitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi 

městem a venkovem“.  

 

STRATEGIE HOSPOD ŘSK HO R STU ČR 

Strategie hospodářského růstu ČR (SHR) reviduje současné nástroje hospodářské politiky a 

formuluje zásady dosaţení vyššího ekonomického výkonu ČR. Jejím hlavním cílem je zvýšit 

ţivotní úroveň obyvatel a ekonomický růst. 

V rámci tématu Infrastruktura se venkova týká oblast Uchovat zemědělský ráz venkova a 

venkovské krajiny. V ní bylo formulováno doporučení „Pokračovat v subvencování rozvoje 

venkova a multifunkčního zemědělství, akcentovat agroenvironmentální a lesnicko- 

ekologická opatření, platby v rámci soustavy Natura 2000 a platby související se směrnicí 

2000/60/ES – v rámci rozpočtového výhledu kapitoly MZe při kofinancování z fondů EU.“ 

 

POLITIKA ÚZEMN HO ROZVOJE ČESK  REPUBLIKY 2008 

Účelem Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je zajistit koordinaci územně plánovací 

činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik a strategií 

a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. 

Rozvojová o last Zlín je vymezena územím obcí z ORP Holešov (bez obcí v severní části), 

Otrokovice, Vizovice (bez obcí ve východní části) a Zlín (bez obcí v nejjiţnější části). 

Rozvojová osa Lipník nad Bečvou-Přerov-Uherské Hradiště-Břeclav-hranice ČR/Rakousko je 

na území Zlínského kraje vymezena obcemi (mimo obcí v rozvojové oblasti Zlín) s výraznou 

vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/55, koridor připravované rychlostní silnice 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 17  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

R55 a ţelezniční trať č. 330 v úseku Přerov-Břeclav. 

Na území kraje zasahuje také specifická o last Beskydy. V ZK se jedná o území obcí z ORP 

Roţnov pod Radhoštěm a východní části ORP Vsetín. 

K  zemím vykazujícím relativn  vy  í míru pro lémů, zejména z hlediska udrţitelného rozvoje 

území, byla v ZK zařazena oblast Bílých Karpat (části území ORP Uherský Brod, 

Luhačovice, Valašské Klobouky). 

Výše uvedené oblasti, osy a koridory nebyly stanoveny primárně s ohledem na venkov, přesto 

se jejich vymezení dotýká i venkovských obcí. Venkovu Zlínského kraje mohou přinést jak 

větší rozvojové moţnosti, tak také určitá omezení (např. územní ochrana pro vedení koridorů 

technické infrastruktury). 

 

Výše uvedené koncepční dokumenty mají rozvojový charakter obdobně jako posuzovaná 

koncepce a jejich postavení mezi ostatními koncepcemi je ústřední a celospolečenské. 

Z tohoto důvodu jsou i východiskem pro zpracování podrobnějších koncepčních dokumentů 

odvětvové působnosti. Tyto odvětvové koncepce jsou proto v principu v souladu 

s nadřazenými strategiemi celospolečenského rozvoje. Výše uvedený přehled zahrnuje 

nejvýznamnější celostátní a evropské rozvojové strategie a síla vazby SRVZK na ně dosahuje 

úroveň 3.  
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II. Informace o současném stavu ţivotního 

prostředí v dotčeném území a jeho 

pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce. 

II.1. Stav ţivotního prostředí v Zlínském kraji 

 

Současný stav ţivotního prostředí ve Zlínském kraji má dvě dimenze: stabilní charakteristiku 

environemntálních podmínek, která je dána klimatickými a přírodními podmínkami, které se 

vyskytují na území Zlínského kraje a měnícími se podmínkami, které jsou ovlivněny 

především aktivitou člověka a lidské společnosti.  

Biogeografická příslušnost jednotlivých regionů je z hlediska charakteru ţivé přírody, která se 

utvářela v souladu s přírodními podmínkami jednotlivých částí Zlínského kraje (podmínky 

orografické, pedologické, hydrologické, klimatické a další) určující pro opatření, která se 

týkají jednotlivých projektů. Ţivotní prostředí jako celek je však v současné době zásadně 

ovlivňováno i antropickými činiteli včetně hospodaření v krajině, zemědělství, lesnictví, vlivy 

průmyslové výroby, dopravy a dalšími faktory souvisejícími s existencí lidské společnosti. 

Z kaţdoročně zpracovávané zprávy o stavu ţivotního prostředí je současný stav ţivotního 

prostředí ve Zlínském kraji charakterizován následujícím způsobem (stav k roku 2008, zdroj 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=28228&doctype=ART&nid=2753&cpi=1 ): 

Většinu území Zlínského kraje tvoří značně členitá krajina karpatských pahorkatin a vrchovin, 

oblast podél řeky Moravy je níţinná a zemědělsky vyuţívaná. Přírodní hodnotu dokládá fakt, 

ţe velkou část kraje (cca 30%) zaujímají chráněné krajinné oblasti (CHKO Beskydy a CHKO 

Bílé Karpaty). Jiţně od Beskyd se rozkládají Hostýnsko – Vsetínské vrchy a Vizovická 

vrchovina. Na východě se rozkládají Javorníky. Do jiţní části Zlínského kraje zasahuje i 

výběţek Panonské níţiny – Dolnomoravský úval, který je klimaticky nejteplejším územím 

ČR. Území kraje odvodňuje řeka Morava se svými přítoky (Bečva, Olšava).  Většina kraje má 

mírně teplé aţ teplé klima, pouze oblast Beskyd je klimaticky chladnější. K jednotlivým 

sloţkám ţivotního prostředí  je moţno uvést následující aktuální údaje  

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=28228&doctype=ART&nid=2753&cpi=1
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OVZDUŠÍ: 

Největšími producenty emisí TZL, NOx a CO jsou mobilní zdroje. Velké spalovací zdroje 

produkují ve Zlínském kraji nejvíce emisí SO2. Malé zdroje znečištění ovzduší se podílejí 

nejvíce na emisích NH3 a VOC. Z vývojového trendu je zřejmé, ţe kraj nebude mít problém 

se splněním hodnot krajských emisních stropů k roku 2010, jejich splnění je moţno 

konstatovat jiţ v roce 2008. Problémem kraje je, ţe většina dopravy je vedena středy 

obytných zón a spolu s nárůstem provozu mobilních zdrojů znečištění a nedostačující 

kapacitou silniční sítě je způsobena lokálně nepříznivá imisní situace atmosférickými 

škodlivinami z dopravy. Imisní situace ve Zlínském kraji se postupně zlepšuje. Postupně se 

sniţuje rozloha kraje, která je charakterizována jako OZKO (oblast se zhoršenou kvalitou 

ovzduší).  

VODA: 

Ve Zlínském kraji je sledováno 12 monitorovacích profilů kvality vody na vodních tocích. 

Hlavní sledované toky jsou Morava, Bečva, Vsetínská a Roţnovská Bečva, Haná, Dřevnice a 

Vlára. V třídě jakosti vody V. (V. stupeň – velmi silně znečištěná voda) je v současné době 

cca 10% vodních toků ve Zlínském kraji (jedná se o ukazatele „D“ – „Mikrobiologické a 

biologické ukazatele“). Průměrná spotřeba pitné vody v roce 2008 činila 86,1 l/os/den. 73,4% 

obyvatel kraje ţije v domech napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod 

(ČOV).  

LESY, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ:  

Struktura vyuţití území ve Zlínském kraji představuje lesní pozemky (39,8%), ornou půdu 

(31,7%), trvalé travní porosty (14,2%), ostatní plochy (8%), zahrady (2,5%), zastavěné plochy 

a nádvoří (1,8%), vodní plochy (1,3%) a ovocné sady (0,7%). V posledních letech klesá 

výměra orné půdy a vzrůstá výměra trvalých travních porostů a lesních pozemků. Výměra 

ostatních ploch se významně nemění. Lesnatost Zlínského kraje je nad celostátním průměrem.  

OCHRANA PŘÍRODY: 

Na území Zlínského kraje leţí dvě velkoplošná chráněná území (CHKO Beskydy a CHKO 

Bílé Karpaty). V kraji se nalézá 169 maloplošných zvláště chráněných území a 6 přírodních 
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parků. Seznam chráněných území a jejich popisy jsou k dispozici např. na 

http://drusop.nature.cz/, http://www.ochranaprirody.cz/?cmd=page&type=102,  

http://nature.hyperlink.cz/, předměty ochrany podléhající soustavě Natura 2000 jsou uvedeny 

na stránkách http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php.  

PŮDA A PŮDNÍ PROSTŘEDÍ: 

Vzhledem k tomu, ţe většinu území tvoří kopcovitý a svaţitý terén, je obdělávání půdy v kraji 

obtíţné. 49,2 % z celkového půdního fondu kraje je půda zemědělská, zbylých 50,8 % připadá 

na půdu nezemědělskou. Okresem s největší rozlohou zemědělské půdy je Uherské Hradiště 

(58,3 % celkové výměry okresu, z toho 71,5 % půdy orné). Naopak v okrese Vsetín je podíl 

nezemědělské půdy výrazně vyšší (64,5 %), z níţ 83,7 % zabírají lesy, převáţně smrkové. 

Celková výměra zemědělské půdy ve Zlínském kraji v roce 2007 představovala 195 tisíc ha, z 

toho výměra orné půdy 125 tisíc ha, výměra trvalých travních porostů dosahovala 56 tisíc ha. 

Výměra orné půdy klesla zhruba o 2 tisíce hektarů. 

PRŮMYSL, TĚŢBA: 

Z hlediska vlivů průmyslových podniků na ţivotní prostředí se projevuje pokles emisí 

„klasických“ škodlivin (NOx, SO2), emise těkavých organických látek (VOC) po nárůstu 

v posledních letech mírně poklesly. Emise ostatních škodlivin mají setrvalý charakter. Jako 

nejvýznamnější zdroje škodlivin jsou v Integrovaném registru znečišťovatelů (IZ, Cenia, 

http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru) uvedeny podniky DEZA a.s., Atel Energetika Zlín, 

s.r.o. – Teplárna Zlín, Teplárna Otrokovice, a.s., Barum Continental spol. s r.o.  

Z těţební činnosti se v Zlínském kraji projevuje nejvíce těţba štěrkopísků. Na ostatní 

suroviny je Zlínský kraj poměrně chudý.  

Z minulosti je Zlínský kraj postiţen lokalitami se starou ekologickou zátěţí. Přehled těchto 

lokalit je uveden v příloze č. 2 této SEA, značná část těchto lokalit je situována do 

brownfields.  

DOPRAVA:  

Intenzita dopravy v kraji je spíše niţší, kraj není významněji zasaţen tranzitní dopravou. 

Z hlediska tranzitu se projevují spíše lokální problémy a zvýšená dopravní zátěţ pouze na 

http://drusop.nature.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/?cmd=page&type=102
http://nature.hyperlink.cz/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru
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několika nejvýznamnějších trasách. Z celostátního pohledu je Zlínský kraj zasaţen 

dopravními vlivy na jednom z posledních míst (třetí neniţší dopravní zátěţ mezi kraji ČR).  

ODPADY:  

Nejvýznamnějšími producenty odpadů jsou průmyslové podniky, obce, čistírny odpadních 

vod a stavební výroba. Na území Zlínského kraje není provozována ţádná spalovna 

komunálního odpadu, jsou provozovány 4 spalovny nebezpečného odpadu (Chropyně, Zlín – 

Malenovice, Valašské Meziříčí, Nemocniční spalovna Uherské Hradiště). V kraji je 

provozováno 8 skládek komunálního odpadu a 1 skládka inertního odpadu. Skladba 

produkovaných odpadů je ovlivněna vysokým zastoupením zemědělské výroby (11 

kompostáren). Nakládání s odpady respektuje priority a nárůstem separování odpadů a jejich 

materiálového vyuţití.  

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ: 

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se projevuje z celokrajského hlediska jako nejvýznamnější 

vliv hluková zátěţ obyvatel, především silniční doprava. Největší problém tohoto faktoru se 

projevuje v okolí hlavních komunikací v hustě osídlených velkých městech – Zlín, Valašské 

Meziříčí, Uherské Hradiště. Informace ze strategického hlukového mapování jsou uvedeny na 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/silnice.html a 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs.   

Další vlivy, které se z hlediska vlivů ţivotního prostředí projevují na zdraví exponovaných 

osob, je zvyšující se výskyt alergických onemocnění a výskyt akutních respiračních 

onemocnění, u nichţ byla epidemiologicky prokázána přímá vazba na kvalitu ovzduší. 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je však také nutno zmínit alespoň důsledky kvality 

pracovního prostředí, důsledky ţivotního stylu a vlivy sociálních determinant zdraví. 

 

 

Další část této kapitoly byla zpracována podle jednotlivých biogeografických regionů dle 

Culka, které se vyskytují na území Zlínského kraje a v jeho bezprostředním dosahu. 

Vymezení bioregionů odpovídá souboru ţivotních podmínek pro místní populace a 

ekosystémy v těchto bioregionech se vyvíjely do současné podoby po douhou dobu. 

Charakteristika ţivotního prostředí pomocí bioregionů je proto stabilní a vypovídá o 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/silnice.html
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
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preferenčním výskytu populací určitých rostlinných a ţivočišných druhů a charakteru 

ekosystémů, které se v nich trvale vyskytují. Měřítko zpracování stavu ţivotního prostředí 

odpovídá celokrajské Koncepci ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje (pasáţ byla 

převzata). Podrobná hodnocení lokálních charakteristik ţivotního prostředí budou provedena 

aţ v rámci projektové EIA na lokalitách, dotčených projekty, které splní kriteria uvedená 

v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Zlínský kraj a jeho okolí zasahuje do následujících bioregionů a má následující 

biogeografické podmínky: 

 

Biogeografické regiony ČR  

(http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/biogeografie/bioregiony.gif, ) 

 

 

3.1. ŢDÁNICKO LITENČICKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí ve středu jiţní Moravy, zabírá severní část geomorfologického celku Ţdánický 

les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek Litenčická pahorkatina. Bioregion 

obepíná téměř ze všech stran Chřibský bioregion. 

Potenciální vegetaci tvoří v niţších polohách dubohabřiny Carici pilosae-Carpinetum, které 

jsou pouze na nejextrémnějších stanovištích nahrazeny teplomilnými doubravami ze svazu 

http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/obrazky/biogeografie/bioregiony.gif
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Quercion petraeae (zejména Potentillo albae-Quercetum), výjimečně i šípákovými 

doubravami ze svazu Quercion pubescenti-petraeae (Sorbo torminalis-Quercetum). V 

nejvyšších polohách jsou bučiny (Carici pilosae-Fagetum). V údolích kolem potoků lze 

předpokládat luhy asociace Pruno-Fraxinetum. V plochých depresích jsou ojediněle i baţinné 

olšiny (Alnetion glutinosae). Primární bezlesí pravděpodobně chybělo. 

Podstatnou součástí přirozené náhradní vegetace jsou xerotermní travinobylinné porosty, 

náleţející převáţně svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na ně často navazují lemová 

společenstva svazu Geranion sanguinei a křoviny Prunion spinosae, vzácněji i Prunion 

fruticosae. Výjimečně na kyselých substrátech v jiţním podhůří Chřibů byl zaznamenán 

výskyt vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Vlhké louky jsou vzácné, s vegetací svazu 

Calthion i Molinion, dříve řídce i Caricion davallianae. 

 

3.2. CHŘIBSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na pomezí jiţní a východní Moravy a zabírá téměř celý geomorfologický celek 

Chřiby. 

Potenciální vegetaci tvoří bučiny, převáţně asociace Carici pilosae-Fagetum, omezeně snad i 

Melico-fagetum, vzácněji acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum). Pouze v nejniţších polohách 

jsou dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum). Teplomilné doubravy ze svazu Quercion 

petraeae (Potentillo albae-Quercetum) jsou výjimečné, na prudkých svazích se skeletovitými 

půdami se ojediněle vyskytuje Sorbo torminalis-Quercetum. Na kyselých substrátech niţších 

poloh se snad vyskytují i acidofilní doubravy ze svazu Genisto germanicae-Quercion. Na 

prudkých svazích se dají předpokládat výskyty suťových lesů svazu Tilio-Acerion. V údolích 

podél potoků jsou potoční luhy, v nejniţších polohách Pruno-Fraxinetum, výše Carici 

remotae-Fraxinetum. Primární bezlesí prakticky chybí. 

V přirozené náhradní vegetaci převaţují mezofilní typy luk a pastvin Arrhenatherion a 

Cynosurion (zvl. Anthoxantho-Agrostietum), v lemech se vesměs nachází vegetace svazu 

Trifolion medii, křoviny náleţejí pouze svazu Prunion spinosae. Řidčeji se střetáváme 

s vlhkými loukami svazu Calthion a s náznaky subxerofilní asociace Brachypodio-Molinietum 

(svaz Cirsio-Brachypodion pinnati). 
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3.3. HLUCKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východě jiţní Moravy, přičemţ zabírá jiţní polovinu geomorfologického 

celku Vizovická vrchovina. 

Na konvexních svazích, zejména v jiţním sektoru, potenciálně převaţovaly teplomilné 

doubravy (Potentillo albae-Quercetum), výjimečně byly přítomny i šípákové doubravy 

(Corno-Quercetum). Na konkávních tvarech a v severním sektoru jsou vesměs typické 

karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum), okrajově se zastoupením buku, v 

kontaktu s doubravami lze místy předpokládat výskyt panonských dubohabřin (Primulo veris-

Carpinetum). Podél vodních toků jsou nivy, pravděpodobně nejčastěji Pruno-Fraxinetum. 

Přítomnost primárního bezlesí je problematická, snad existovalo na sesuvech a maloplošně i 

kolem pramenišť. 

Přirozená náhradní vegetace je představována především subxerofilními lučními společenstvy 

s nápadně bohatou druhovou diverzitou, náleţejícími svazu Cirsio-Brachypodion pinnati 

(zejména asociace Brachypodion-Molinietum). Na pramenných výchozech se objevuje 

vegetace svazu Caricion davallianae. Podél větších toků byla zaznamenána vegetace svazu 

Phalaridion arundinaceae (Caricetum buekii), na mokřadech vegetace svazů Caricion 

gracilis a Oenanthion aquaticae. Ve vegetaci křovin převaţuje svaz Prunion spinosae 

(Prunion fruticosae se vyskytuje pouze ojediněle), v lemech je zastoupena vegetace svazu 

Geranion sanguinei. Na úhorech a na polích jsou místy dosud zachována velmi 

charakteristická plevelová společenstva (Caucalion). 

 

3.4. HRANICKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východě střední Moravy, zabírá západní část geomorfologických celků 

Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, výběţek Nízkého Jeseníku, Hornomoravského 

úvalu i Vizovické vrchoviny. 

Potenciálně se zde vyskytují dubohabrové háje (Carici pilosae-Carpinetum). Při úpatí nad 

údolím Bečvy a téţ lokálně na vyvýšených místech plochých hřbetů jsou nevelké ostrůvky 

acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercium, zřejmě asociace Luzulo albidae-

Quercetum). Na devonských vápencích průlomového údolí Bečvy jsou vyvinuty suťové lesy 

svazu Tilio-Acerion (Aceri-Carpinetum). Podél Bečvy se táhnou měkké luhy svazu Salicion 
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albae, při menších tocích jsou typické údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosae), ve 

východní části vzácně i Pruno-Fraxinetum. V podmáčených sníţeninách v nivě Bečvy jsou 

ojediněle přítomny fragmenty baţinných olšin svazu Alnion glutinosae. Primární bezlesí 

chybí. 

V náhradní přirozené vegetaci fragmentárně doznívají semixerotermní trávobylinná 

společenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. V okolí vápencových lomů se nachází 

pozoruhodná ruderalizovaná vegetace primitivních půd, náleţejících svazu Alysso alyssoidis-

Sedion. Na spoře zachovaných loukách se setkáváme s vegetací Arrhenation, snad i 

Cynosurion. Vlhké louky náleţejí svazu Calthion. Lemy, pokud jsou vyvinuty, náleţejí svazu 

Trifolion medii, ojediněle jsou v krajině zachovány křoviny Prunion spinosae. 

 

3.6. BĚLOKARPATSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východní hranici Moravy, převáţná část se nachází na Slovensku. Bioregion 

zabírá geomorfologický celek Bílé Karpaty (bez severního výběţku), do řešeného území 

zasahuje jen malou částí na jihovýchodě okresu Uherské Hradiště. 

Přirozenou vegetaci území reprezentují v niţších částech karpatské dubohabřiny (Carici 

pilosae-Carpinetum), vesměs s účastí buku, které výše plynule přecházejí v bučiny, v nichţ je 

pozoruhodná absence jedle. Převáţně jde o Carici pilosae-Fagetum, v nejvyšších polohách 

Dentario enneaphylli-Fagetum, ojediněle je na kyselých pískovcích i Luzulo-Fagetum. Na 

prudkých svazích jsou přítomny suťové lesy (Aceri-Carpinetum). V nejniţších částech byly 

snad v minulosti přítomny i teplomilné doubravy (Potentillo albae-Quercetum). Podél potoků 

jsou nivy, na nichţ zřejmě převaţuje Carici remotae-Fraxinetum. Přirozené bezlesí 

pravděpodobně chybělo. 

Na místech po vykácených lesích se objevují různé typy travinobylinné vegetace. V niţších 

polohách západní části bioregionu jsou charakteristické druhově mimořádně bohaté 

subxerotermní květnaté louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, výše louky svazu 

Cynosurion (zejména Anthoxantho-Agrostietum), ojediněle i fragmenty vegetace svazu 

Violion caninae. Na loukách jsou typická četná prameniště (Caricion davallianae). Křoviny 

náleţejí svazu Prunion spinosae, v lemech převaţuje vegetace svazu Trifolion medii. 
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3.7. ZLÍNSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východní Moravě, zabírá severní polovinu geomorfologického celku 

Vizovická vrchovina, avšak bez jeho severních a západních výběţků. 

Potenciální vegetaci niţších částí bioregionu tvoří karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-

Carpinetum), na prudších svazích kyselých substrátů snad téţ ostrůvkovitě acidofilní 

doubravy (Genisto germanicae-Quercion). Výše přecházejí do bučin (Carici pilosae-

Fagetum, respektive Luzulo-Fagetum). V nivách podél větších toků je pravděpodobně Pruno-

Fraxinetum, podél menších potůčků často Carici remotae Fraxinetum. Přirozené bezlesí 

chybí. 

Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní luční porosty svazů Arrhenatherion a 

Cynosurion (typické Antoxantho-Agrostietum), na vlhkých místech přecházející v Calthion 

(Cirsietum salisburgensis). Xerofilnější vegetační typy jsou velmi vzácné, vegetace svazu 

Cirsio-Brachypodion pinnati je přítomna pouze ve fragmentech. Na kyselých substrátech se 

objevuje fragmentálně vegetace svazu Violion caninae. Na svahových prameništích se 

předpokládá zastoupení méně náročných typů vegetace svazu Caricion davallianae. Křoviny 

náleţejí svazu Prunion spinosae, v lemech je zastoupena vegetace svazu Trifolion medii. 

 

3.8. HOSTÝNSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východní Moravě, zabírá západní část geomorfologického celku Hostýnsko-

vsetínská hornatina a severní výběţek Vizovické vrchoviny. 

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří na úpatí karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-

Carpinetum), výjimečně na strmých svazích na kyselých pískovcích snad acidofilní doubravy 

(Genisto germanicaeQuercion). Většinu plochy zabírají bučiny, zastoupené asociacemi 

Dentario enneaphylli-Fagetum, Festuco-Fagetum a Carici pilosae-Fagetum. Na sutích pod 

skalnatými hřebeny jsou vyvinuty typické suťové lesy (Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-

Aceretum). Podél potoků jsou nivy, náleţející převáţně asociaci Carici remotae-Fraxinetum. 

Přirozené bezlesí chybí. 

V přirozené náhradní vegetaci jsou zastoupeny suché louky a pastviny s vegetací svazů 

Arrhenatherion a Cynosurion (zejména charakteristické Anthoxantho-Agrostietum), ojediněle 

i Violion caninae. V dosti vzácných lesních lemech je typická vegetace svazu Trifolion medii. 
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Xerofilní vegetace prakticky chybí. Na vlhkých místech je přítomna vegetace svazu Calthion 

(zejména Cirsietum salisburgensis), na svahových prameništích fragmenty vegetace svazu 

Caricion davallianae. 

 

3.9. VSETÍNSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na severovýchodní Moravě a částí zasahuje na Slovensko. Zabírá 

geomorfologický celek Javorníky, východní část celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a 

severní výběţek Vizovické vrchoviny. 

Potenciálně zcela převaţují květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, Dentario 

glandulosae-Fagetum a lokálně Melico-Fagetum), které kontaktují s porosty jedlobučin aţ 

květnatých jedlin (Galio-Abietion), některé ochuzené porosty však mají bliţší vztahy k 

podhorským acidofilním bučinám (Luzulo-Fagetum). V nejvyšších polohách se nacházejí 

maloplošně acidofilní horské bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). Lokálně jsou 

vyvinuty suťové lesy, v niţších polohách Aceri-Carpinetum, na svazích údolí vzácně Arunco-

Aceretum. Do svahů rozevřených údolí pronikají háje (Carici pilosae-Carpinetum). V 

zaříznutých údolích jsou maloplošně vyvinuty luhy asociace Carici remotae-Fraxinetum. 

Podél říčních toků se nacházejí lemy vrbových porostů ze svazu Salicion eleagni, na malých 

tocích vrbové křoviny ze svazu Salicion triandrae. 

Přirozenou náhradní vegetaci tvoří rozšířené smilkové louky a pastviny (Cynosurion a Violion 

caninae), na úţivných substrátech obohacené o mnohé orchideje. Ploché hřebeny chudých 

kamenitých půd provázejí lemy brusnicových keříků (Vaccinion). Na hlubších půdách jiţních 

svahů vystupují dosti vysoko (600 m) druhově bohaté travinobylinné pastvinné louky svazu 

Cirsio-Brachypodion pinnati (blízké asociaci Brachypodio-Molinietum), v niţších polohách 

jsou květnaté lesní lemy Trifolion medii. Křoviny náleţejí svazu Prunion spinosae. Na 

vlhkých místech se setkáváme s vegetací svazu Calthion, ojediněle s rašelinnými loukami 

svazu Caricion fuscae a zbytky bezkolencových luk (Molinion). 

 

 

 

3.10. BESKYDSKÝ  BIOREGION 
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Bioregion leţí na pomezí východní Moravy, Slezska v ČR, Slovenska a Polska. Zabírá 

geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří a Slezské 

Beskydy, bioregion je protaţen ve směru ZJZ – VSV. 

V potenciální vegetaci převládají květnaté bučiny. Pro vyšší polohy (nad 900 m, v inverzích i 

níţe) jsou charakteristické horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum) a v 

nejvyšších polohách (Kněhyně) fragmenty horských smrčin (Calamagrostio villosae-

Piceetum). Lokálně se v niţších osídlených částech vyskytují také acidofilní bučiny 

podhorského typu (Luzulo-Fagetum). Na extrémních svazích se místy vyvinuly suťové lesy 

(Arunco-Aceretum, lokálně aţ do vysokých poloh Lunario-Aceretum), ve vyšších polohách 

ojediněle i analogické kapradinové smrčiny (Athyrio alpestris-Piceion). V údolích jsou 

fragmenty horských olšin (Alnetum incanae), u menších toků fragmenty jasanových luhů 

Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, v erozních rýhách a na lesních prameništích olšové 

jaseniny Carici remotae-Fraxinetum. Zřídka se na prameništích v inverzních polohách 

vyskytují podmáčené rašelinné smrčiny (Sphagno-Piceetum). Na štěrkových lavicích větších 

vodních toků v niţších polohách jsou vyvinuta společenstva svazů Salicion eleagni a 

Phalaridion arundinaceae (typicky zvláště Calamagrostietum pseudophragmitis). Přirozené 

bezlesí prakticky chybí. 

Náhradní přirozená vegetace na částečně odlesněných hřebenech i v odlesněných 

submontánních polohách inklinuje ke smilkovým pastvinám (Cynosurion a Violion caninae), 

rozšířené jsou i brusnicové lemy svazu Vaccinion (Rhodococco-Vaccinietum myrtilli). V 

rozevřených údolích při úpatí jsou luční cenózy svazů Calthion, řídce Molinion, vzácně na 

prameništích i Caricion fuscae. Na ojediněle se vyskytujících rašeliništích jsou fragmenty 

vegetace svazu Sphagnion medii. 

 

3.11. KOJETÍNSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na střední Moravě, zabírá geomorfologický podcelek Středomoravská niva 

v rámci celku Hornomoravský úval. 

Potenciální vegetace je tvořena luţními lesy podsvazu Ulmenion (zejména Ficario-Ulmetum 

campestris), které na vyvýšených místech přecházejí do dubohabřin (svaz Carpinion). 

Primární bezlesí představovala pouze vodní vegetace. 
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Přirozenou náhradní vegetaci na místě luţních lesů představovaly zaplavované louky svazu 

Alopecurion pratensis, od jihu sem zasahovala vegetace svazu Cnidion venosi. Kolem 

vodních ploch je typická vegetace svazů Phragmition communis a Caricion gracilis. Ve 

vodách (zejména v minulosti) byla přítomna řada typů vegetace svazu Nymphaeion albae. 

 

4.4. HODONÍNSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na východě jiţní Moravy, zabírá malou střední část geomorfologického celku 

Dolnomoravský úval. 

Potenciálně se zde vyskytují acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), na mělčích 

vrstvách písku endemické teplomilné doubravy z panonského svazu Aceri tatarici-Quercion 

(Carici fritschii-Quercetum), maloplošné na vlhčích místech a s větším podílem hlinitých 

částic v půdě háje (Primulo veris-Carpinetum). Na vlhčích písčitých místech je vegetace 

svazu Alnion glutinosae (Carici elongatae-Alnetum), resp. Betulion pubescentis. Alespoň 

lokálně bylo v minulosti na organogenních substrátech vyvinuto primámí bezlesí (komplex 

mokřadní a rašeliništní vegetace).  

Náhradní vegetace na otevřených písčinách náleţí do svazu Corynephorion, s tranzity do 

svazu Festucion vaginatae. Na slatinných a rašelinných místech jsou vyvinuta společenstva 

svazů Magnocaricion elatae, Calthion a dosud výjimečně i Caricion davallianae.  

 

4.5. DYJSKO-MORAVSKÝ BIOREGION 

Bioregion leţí na jihu jiţní Moravy, zabírá široké nivy - osy geomorfologických celků 

Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval. Směrem k jihu bioregion přesahuje do Rakouska a 

na Slovensko. 

Potenciáln  zde p evládají lu ní lesy. Tvrd  luh je tvo en vegetací podsvazu Ulmenion, 

zejména asociacemi Ficario-Ulmetum campestris a Fraxino pannonicae-Ulmetum, které 

z ídka na nejvy  ích místech aluvia p echázejí do typů  lízk ch panonskému Primulo veris-

Carpinetum a snad a  k teplomiln m dou ravám. V depresích se  asto o jevuje Salici-

Populetum ze svazu Salicion albae. Primámí  ezlesí je vyvinuto na mok adech  vnitrozemská 

delta, mrtvá ramena) s katénou vegetace svazu Phragmition communis, Caricion gracilis, 
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které p echázejí ve vod  v různé typy vegetace, nále ející svazům Hydrocharition, 

Nymphaeion albae, Potamion lucentis, Potamion pusilli a Batriachion aquatilis. 

V současnosti lesy a primární bezlesí pokrývají zhruba pětinu plochy. Na části bezlesí jsou 

vyvinuty přirozené luční porosty, náleţející zejména svazům Cnidion venosi, Alopecurion 

pratensis, ojediněle Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. Na nejvyšších místech nivy 

(hrúdy) jsou ostrůvky xerofilní luční vegetace, náleţející zřejmě svazu Festucion valesiacae 

nebo Koelerio-Phleion phleoidis. 

 

 

II.2. Pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce 

Touto otázkou se podrobně zabývá jiţ vstupní analytická část SRVZK a odvozuje ji na 

základě dostupných statistických ukazatelů, samostatně prováděného průzkumu, identifikace 

současných problémů a překáţek (bariér) rozvoje venkovského prostoru i očekávaných efektů 

po přijetí koncepce a realizace jejích cílů a opatření, které mají za cíl změnit trend současného 

vývoje malých obcí a posílit jeho společensky ţádoucí pozitivní aspekty. 

Nejsnadněji je moţno pravděpodobný vývoj Zlínského kraje bez provedení koncepce SRVZK 

odhadnout na základě formulovaných očekávaných přínosů, které jsou stručně vyjádřeny ve 

shrnutí Strategie: 

„Úsp  nému rozvoji venkova  rání zejména následující skute nosti:  

 Zájem o v stav u rodinn ch domků v o cích, ale nedostatek pozemků v  ad  o cí.  

 Velké rozdíly v kvalit  podmínek pro zem d lství.  

 Sni ování rozlohy orné půdy, nárůst trval ch travních porostů.  

 Zastaral  a nevyu it  zem d lsk  majetek.  

 A sence velk ch zam stnavatelů ve venkovském prostoru.  

 Pokles po tu náv t vníků kraje, zejména zahrani ních.  

 Nedosta ující dostupnost zdravotnické záchranné slu by.  

 Nedostate ná struktura v sou asnosti poskytovan ch sociálních slu eb.  

 Nedo udovaná síť silnic vy  ích t íd, vysoké zatí ení n kter ch  seků silnic I. t ídy, 

 patná kvalita komunikací.  

 Nízká míra odkanalizace o cí a  i t ní odpadních vod.“  
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Závěry analytické části hodnotí a srovnávají v rámci celé České republiky situaci v oblastech: 

 Bydlení 

 Hospodářství 

 Zemědělská výroba 

 Trh práce 

 Dopravní dostupnost 

 Cestovní ruch 

 Veřejné sluţby (dostupnost zdravotní péče, školní docházka, sociální péče) 

 Kulturní tradice (folklór, národopisná specifika), sociální prostředí venkovských sídel 

 Realizace volnočasových aktivit 

 Ţivotní prostředí a jeho kvalita 

 

Z uvedené citované pasáţe a přehledu oblastí, na které byla zaměřena přednostně analýza 

současné situace ve venkovském prostoru Zlínského kraje je zřejmé, ţe bez provedení 

koncepce by se dále prohlubovaly neţádoucí vývojové trendy v malých obcích Zlínského 

kraje, které spočívají v oblasti stárnutí populace, nutnosti hledání obţivy mimo malé obce, 

problémové situace v oblasti hospodaření a trhu práce a v dalším úbytku nabídky veřejných 

sluţeb, které pro situaci v malých obcích a ve venkovském prostoru nenalézají dostatečně 

početnou populaci příjemců a v rámci zvýšení efektivity jejich provozu se soustřeďují spíše 

do větších center s omezenou obsluţností v okrajových oblastech i v místech s malou 

koncentrací obyvatel. Bez realizace koncepce SRVZK by docházelo k dalšímu 

nekontrolovanému prohlubování negativních směrů vývoje a k postupnému sniţování 

vyuţívání krajiny a hospodaření a péči o ni a nadále by se projevovala i sociální disparita 

mezi metropolitními centry kraje a venkovským prostorem. Současný stav venkovského 

prostoru by se měnil pouze pozvolna a prvními oblastmi, kde by se objevily pozitivní trendy 

rozvoje venkova, by byly suburbánní oblasti v blízkosti center, kde se projevuje spontánní 

tlak na výstavbu objektů pro bydlení jiţ v současnosti. Venkovský prostor přitom není 

ovlivněn postupem globalizace v takové míře jako centrální oblasti kraje a je přirozeným 

místem uchovávání společenských a národopisných tradic a kulturní a historické kontinuity 

vývoje Zlínského kraje. 

Očekávaný vývoj bez koncepčních změn pro zajištění komplexního rozvoje venkovského 

prostoru Zlínského kraje je i jedním z východisek pro SWOT analýzu: 
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Silné stránky: 

 Nejbohatší národopisná rozmanitost ze všech krajů (Slovácko, Valašsko, Haná); 

bohatý kulturní a spolkový ţivot obyvatel.  

 Dlouhodobý růst počtu obyvatel ve venkovských obcích.  

 Dobré podmínky a silná pozice zemědělství v jihozápadní a severovýchodní části 

kraje.  

 Zájem o výstavbu rodinných domků i dostatek potřebných ploch v obcích.  

 Fungování silných organizací cestovního ruchu v kraji (Centrála cestovního 

ruchu Východní Moravy, Slovácko – sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu, 

Kroměříţsko – sdruţení pro cestovní ruch).  

 Dostatečná síť předškolních a školských zařízení, vyhovující zajištění školní 

docházky téměř ve všech obcích.  

 Značná investiční aktivita obcí.  

 Relativně pestrá druhová skladba lesů.  

 Relativně dobrá dopravní obsluţnost obcí.  

 Dobré vztahy a spolupráce mezi obcemi a podnikateli.  

 Stárnutí obyvatel pomaleji neţ v jiných oblastech ČR.  

 Velmi vysoká přírodní hodnota území.  

 Pokles produkce odpadů, růst podílu tříděného odpadu.  

 Dobré zkušenosti většiny obcí s veřejně prospěšnými pracemi.  

 Velmi dobrá vyuţitelnost lůţek v hromadných ubytovacích zařízeních kraje.  

 Velká turistická rozmanitost kraje a díky tomu i různých forem venkovské turistiky 

(aktivní, kulturní, gastronomická…).  

 

Slabé stránky: 

 Periferní poloha kraje v rámci ČR.  

 Nedostatečné napojení na hlavní dopravní koridory, minimální rozsah silnic 

vyšších tříd.  

 Vysoká míra nezaměstnanosti v okrajových, výše poloţených a příhraničních 

oblastech kraje, nedostatečná nabídka pracovních míst.  

 Nevyhovující dostupnost zdravotnické záchranné sluţby na značné části území 

kraje.  

 Špatná propustnost a vysoké zatíţení řady úseků dopravní sítě.  

 Nízká úroveň vzdělanosti ve srovnání s průměrem kraje i ČR.  
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 Nízký podíl obcí se splaškovou kanalizací a napojením na ČOV.  

 Výskyt lokálních zdrojů znečištění v malých sídlech bez ohledu na plynofikaci obce.  

 Velmi slabé zastoupení komerčních sluţeb v obcích do 500 obyvatel.  

 Ohroţení velké části území podél toku řeky Moravy záplavami.  

 Nízká hustota silniční a ţelezniční sítě.  

 Nedostatečná frekvence ordinačních dob lékařů v obcích do 500 obyvatel.  

 Deficitní hospodaření obcí v posledních letech.  

 Slabé zastoupení pobytových zařízení sociálních sluţeb v obcích.  

 Zcela chybějící některé typy sociálních sluţeb, zejména pro osoby se zdravotním 

postiţením a pro rodiny s dětmi.  

 V turistických oblastech Zlínského kraje – Valašsko, Zlínsko, Luhačovicko – 

neexistuje zastřešující organizace cestovního ruchu.  

 Lokalizace řady významných turistických atraktivit Zlínského kraje do měst, na 

venkov méně.  

 Zastaralý a nevyuţitý zemědělský majetek.  

 Výrazný úbytek zahraničních návštěvníků kraje (za posledních pět let o třetinu).  

 

Příleţitosti: 

 Vyšší míra vyuţívání dotačních programů (krajských, národních, evropských).  

 Růst poptávky po regionálních zemědělských produktech.  

 Růst zájmu obyvatel o sebezaměstnání a podnikání.  

 Zjednodušení podmínek pro zakládání soukromých lékařských praxí.  

 Další zvyšování podpory a zacílení aktivit v oblasti cestovního ruchu na domácí 

návštěvníky jako moţnost překonání odlivu (zahraničních) návštěvníků.  

 Masivnější rozvoj technologií a inovací.  

 Zvyšování atraktivity venkovských obcí pro potenciální obyvatele.  

 Zvýšení zájmu o spolupráci ze strany slovenských subjektů.  

 

 Dobudování rychlostních komunikací, přinášejících obcím odlehčení od tranzitní 

dopravy.  

 Legislativní změny v oblasti cestovního ruchu vedoucí k odstranění dopadů „šedé“ 

ekonomiky.  

 Příchod nových investorů.  
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Ohroţení: 

 Pokles poptávky po produkci místních podniků z důvodu ekonomické krize.  

 Odsouvání výstavby rychlostních komunikací.  

 Brzké vyčerpání disponibilních prostředků z evropských fondů na financování 

potřebných projektů v programovacím období 2007–2013.  

 Zvýšení konkurenceschopnosti okolních krajů rychleji neţ ve Zlínském kraji.  

 Dlouhodobý odliv celkové návštěvnosti z důvodu ekonomické krize (pokles vyuţití 

lůţek, výpadek příjmů podnikatelů i obcí, likvidace některých sluţeb…).  

 Rostoucí problémy sektoru zemědělství v souvislosti s aplikací podmínek Společné 

zemědělské politiky.  

 Nízké výkupní ceny zemědělských produktů, vysoké ceny vstupů a značné provozní 

náklady.  

 Prohlubující se tlak na místa v zařízeních sociální péče související se stárnutím 

obyvatelstva.  

 Pokles migrační a podnikatelské atraktivity venkova z důvodu nízké vybavenosti obcí.  

 

Obecně pro celý Zlínský kraj je moţno charakterizovat pravděpodobné environmentální 

důsledky neprovedení koncepce takto: 

1. Vliv na ţivotní prostředí se neprojeví očekávanými přínosy, které jsou součástí 

SRVZK v oblasti vodního hospodářství, péče o krajinu a ţivotní prostředí, dopravy a 

infrastruktury. Z hlediska ochrany přírody a přírodních zdrojů lze očekávat bez 

realizace SRVZK nanejvýše konzervaci současného stavu, ale bez konkrétní 

perspektivy pro zlepšení ţivotního prostředí. Konzervace stávajícího stavu ţivotního 

prostředí v prostoru obcí (obytného prostoru) by i nadále brzdila potřebný 

demografický vývoj a zabydlování malých obcí především mladými lidmi. 

2. Bez podpory rozvoje venkova by i nadále stagnoval hospodářský rozvoj a vyuţívání 

místního potenciálu venkovských sídel v oblasti produkční i v oblasti vyuţívání 

potenciálu pro rozvoj místně specifických forem výrobní činnosti, turistického ruchu a 

rekreace.  

3. Bez realizace SRVZK by zůstalo zachováno přírodní prostředí ve stávajícím stavu bez 

významných očekávaných změn, zůstala by zachována současná struktura krajiny bez 
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dobudování potřebných prvků ÚSES a s pokračujícím sniţováním péče zemědělců o 

krajinu. 
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III. Charakteristiky ţivotního prostředí v 

oblastech, které by mohly být provedením 

koncepce významně zasaţeny. 

Tato kapitola uvádí přehled současného stavu vybraných parametrů krajiny a výčet pouze 

nejdůleţitějších rysů, které mají význam z celokrajského hlediska. Většina údajů byla 

uvedena v „Oznámení“ SEA SRVZK, které prošlo zjišťovacím řízením na MŢP ČR. Vybrané 

oblasti problematiky ţivotního prostředí, které by mohly být zasaţeny provedením SRVZK, 

byly v průběhu tvorby strategického dokumentu diskutovány při jednáních pracovní skupiny, 

která se podílela na formulaci základních cílů SRVZK a očekávaných důsledků provedení této 

koncepce pro Zlínský kraj včetně očekávaných vlivů na ţivotní prostředí.  

 

Věcné vymezení styčných ploch SRVZK a ţivotního prostředí v oblastech, které by mohly 

být zasaţeny, je uveden v následující tabulce. Tyto vlivy nelze lokalizovat v rámci regionu, 

neboť se očekává difúzní umístění různorodých projektů ve venkovském prostoru Zlínského 

kraje s širokou diverzitou současných charakteristik ţivotního prostředí a různorodými 

důsledky moţných vlivů na ţivotní prostředí vzhledem k tematickému rozsahu opatření, která 

jsou součástí SRVZK. Kokrétní vztahy projektů budou řešeny v rámci předprojektové 

přípravy, kdy se konkrétně stanoví kvalitativní a kvantitativní vlivy navrhovaného projektu na 

sloţky ţivotního prostředí.  

 

oblast relevantnost v koncepci 

- Voda a vodní hospodářství včetně 

zásobování vodou a čištění 

odpadních vod a zajištění 

podmínek stanovených ve 

vyhlášených Ochranných pásmech 

vodních zdrojů a Chráněných 

oblastí přirozené akumulace vody 

- Vlivy rozvoje infrastruktury, vlivy 

rozvoje podnikání včetně 

revitalizačních projektů 

v brownfields, rozvoj dopravy 

rozvoj kvality ţivota 
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(CHOPAV) 

- Půda včetně struktury a péče o 

půdní fond ZK včetně vodní a 

větrné eroze 

- Vlivy rozvoje osídlení, podnikání, 

péče o prvky ÚSES, revitalizace 

brownfields, odstraňování starých 

ekologických zátěţí 

- Loţiska nerostných surovin a 

moţnost jejich vyuţívání 

- Rozvoj podnikáni 

- Plochy ZPF a PUPFL ovlivněné 

hospodařením v krajině 

- Rozvoj podnikání, rozvoj dopravy  

- Problematika vodní a větrné eroze 

a opatření pro jejich minimalizaci 

- Zemědělská produkce, údrţba 

krajiny, 

- Ochrana přírody a krajiny – 

pozitivní ovlivnění krajinného 

rázu a zlepšení podmínek pro 

rozvoj populací volně rostoucích 

druhů rostlin a volně ţijících 

ţivočichů, které se vyskytují 

v krajině chráněných krajinných 

oblastí i v agroekosystémech 

venkovské oblasti, podpora 

rozvoje prvků ÚSES v krajině 

- Rozvoj prvků ÚSES, zemědělství 

a lesnictví, údrţba krajiny a 

hospodaření v krajině,  

- Podmínky ţivotního prostředí 

v sídlech s jejich důsledky 

v sociální oblasti (sumárně 

vyjádřené jako atraktivita obcí pro 

bydlení) 

- Rozvoj kvality ţivota, rozvoj 

infrastruktury, komerčních sluţeb 

a podmínek pro vyuţití volného 

času, rozvoj cestovního ruchu, 

rozvoj dopravy 

- Hospodaření s odpady - Rozvoj kvality ţivota, rozvoj 

podnikání, zemědělství a lesnictví, 

revitalizace browfields, 

odstraňování starých 
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ekologických zátěţí 

- Problematika starých 

ekologických zátěţí na území ZK 

(především v objektech 

zemědělských brownfields) 

- Revitalizace brownfields, 

odstraňování starých 

ekologických zátěţí 

- Doprava na území venkovského 

prostoru ZK 

- Samostatná priorita v rámci 

SRVZK 

 

Omezený vliv můţe koncepce SRVZK mít mimo oblasti uvedené v předchozí tabulce i na: 

- Ovzduší, struktura emisí a imisní zátěţ území ZK (podporou obnovitelných zdrojů 

energie, centralizací zdrojů energie) 

- Hospodaření s nerostnými surovinami, jejichţ loţiska se nalézají převáţně na 

katastrech venkovských obcí a jsou předmětem dobývání, po ukončení těţby se na 

těchto místech vyváření nové ekosystémy 

- Chráněné oblasti přírody v důsledku rozvoje cestovního ruchu 

 

Uvedené oblasti ţivotního prostředí jsou podrobně zpracovány v „Oznámení“ koncepčního 

materiálu SRVZK podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, ve Zprávě o stavu ţivotního 

prostředí v ČR v roce 2009, ve Zprávě o stavu ţivotního prostředí Zlínského kraje, případně 

v dalších dokumentech.  

Jak je z tohoto přehledu patrné, podpůrné zásahy do vývoje a rozvoje venkovských obcí 

Zlínského kraje mohou ovlivnit široké spektrum sloţek ţivotního prostředí. Konkrétní vlivy 

jsou však specifické pro kaţdou lokalitu a odpovídají charakteru podpora i výchozímu stavu 

venkovské obce a v neposlední míře i sociálnímu klimatu v jednotlivých obcích a 

přináleţitosti k etnické skupině či národopisné oblasti. Proto není na úrovni celokrajské 

koncepce moţno provést jednoznačné hodnocení těchto vlivů. Je však nezbytné zajistit, aby 

podpora rozvoje malých obcí nevytvářela podmínky pro nové zátěţe sloţek ţivotního 

prostředí nově realizovanými a provozovanými aktivitami a aby nedošlo k náhradě 

současných problémů ţivotního prostředí jinými problémy. Tato poznámka se týká především 

ochrany vod a odpadového hospodářství a vlivu rozvoje infrastruktury, bydlení a dopravy na 
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kvalitu ţivotního prostředí. Pro eliminaci nepříznivých bočních vlivů rozvojových projektů, 

kdy by se řešením problému situace neřešila, nýbrţ by se problém přesunul do jiné oblasti, je 

do koncepce SRVZK začleněna i samostatná rozvojová priorita. 

Celkové hodnocení stavu ţivotního prostředí a jeho sloţek ve Zlínském kraji na základě 

dostupných dat je uvedeno v kapitole II. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky jsou uvedeny i 

odkazy na informační zdroje, případně odkazy na odborné materiály a instituce, které sledují 

stav ţivotního prostředí ve vymezených oblastech.  

Zejména ve srovnání s přilehlým Moravskoslezským krajem, jehoţúzemí patří mezi 

nejzatíţnější oblasti v České republice, lze povaţvat stav ţivotního prostředí Zlínského kraje 

za relativně dobrý. V regionu se nachází atraktivní a zachovalá území, např. na severu 

Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy, na jihovýchodě a jihu Bílé Karpaty, 

které obklopují hustěji osídlené níţinné části kraje, které lze v podstatě ztotoţnit s územím 

okresů Kroměříţ, severní částí okresu Uherské Hradiště a centrální částí okresu Zlín. 

Nejcennější části jsou chráněny v rámci velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO 

Beskydy a Bílé Karpaty), která zaujímají téměř třetinu rozlohy kraje (3. místo mezi kraji ČR), 

a dále relativně velkým počtem maloplošných zvláště chráněných území, resp. dalších 

přírodně cenných lokalit evropské soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné 

lokality). Na druhé straně jsou v regionu postiţeny dřívější i stávající průmyslovou a 

zemědělskou činností a narůstající dopravou všechny sloţky ţivotního prostředí, ale 

nejzávaţnějším současným problémem je znečištění ovzduší. K němu dále přistupuje 

kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v důsledku předchozí průmyslové 

činnosti (staré ekologické zátě e) a znečištění povrchových vod. Nejzávaţnější dopady na 

ţivotní prostředí se koncentrují především do centrální části kraje - Zlín, a dále v oblasti 

velkých měst – Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště a jejich okolí. Kvalitu ţivotního 

prostředí ve venkovském prostoru nelze přesně charakterizovat, jelikoţ údaje vztahující se k 

ţivotnímu prostředí nejsou na úrovni obcí dostupné (výňatek z Oznámení koncepce).  

 

Ovzduší 

Emisní situace  

Emise znečišťujících látek ve Zlínském kraji ve srovnání s ostatními regiony České republiky 

dosahují niţších aţ průměrných hodnot, coţ je patrné především v porovnání s nejvíce 
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znečištěnými kraji – především Moravskoslezským, Ústeckým a Středočeským krajem. 

Kvalita ovzduší v regionu je nejvíce ovlivňována velkými zdroji znečišťování ovzduší 

(především v ukazatelích SO2 a NOx) a malými zdroji znečišťování (především v ukazatelích 

tuhé znečišťující látky – TZL, těkavé organické látky – VOC a amoniak NH3). V kraji je dále 

významná problematika emisí zmobilních zdrojů, související s neustále rostoucím provozem 

motorové dopravy (především v ukazatelích TZL, NOx a CO). Kraj nemá problém se 

splněním hodnot krajských emisních stropů k roku 2010, jejichţ plnění lze konstatovat jiţ v 

roce 2007. Problémem kraje je skutečnost, ţe většina dopravy je vedena přímo středy 

obydlených zón a spolu s neustálým nárůstem provozu mobilních zdrojů a nedostatečnou 

kapacitou stávajících silnic v kraji je způsobena nepříznivá situace u NOx a VOC. Ke zlepšení 

této situace přispěje plánovaná výstavba sítě dálnic a rychlostních komunikací spolu s 

výstavbou obchvatů kolem měst. 

Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší mají změny u stávajících zdrojů, výstavba a povolení nových 

zdrojů spolu s rušením jiţ technologicky zastaralých zdrojů. Rostoucí význam má také 

podpora biopaliv a jiných druhů obnovitelných energetických zdrojů. Ke zlepšení emisní 

bilance z mobilních zdrojů přispěje plánovaná výstavba sítě dálnic a rychlostních komunikací 

spolu s výstavbou obchvatů kolem některých sídel. 

Z hlediska zdrojů emisí ze zemědělské činnosti, které patří ve srovnání s výše citovanými 

kraji, mezi významné znečišťovatele, je nutno konstatovat, ţe v roce byly schváleny další 

plány správné zemědělské praxe, tento trend i nadále pokračuje. 

 

Imisní situace  

Koncentrace škodlivin v ovzduší jsou mimo jiné závislé na meteorologické situaci, proto je 

tento faktor v jednotlivých sezónách i letech různě významný. Například znečištění ovzduší z 

malých zdrojů a dopravy je silně ovlivňován četností výskytu období se špatným rozptylem 

škodlivin v ovzduší – především při inverzních stavech v chladných částech roku. Oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší zaujímaly v tomto roce 6,7 % území kraje. 

Většina území Zlínského kraje se pohybuje ve stejném pásmu koncentrací škodliviny PM10, 

jako podstatná část České republiky – stav je sice horší, neţ v jihozápadní části ČR, avšak 

podstatně lepší, neţ v Moravskoslezském, a dále Středočeském a Ústeckém kraji, resp. 

Hlavním městě Praze. Obdobný názor lze konstatovat i při srovnání situace v podle mapy 
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území s překročením imisního limitu v ČR pro ochranu zdravi. Nejvýznamnější vlivy na 

kvlitu ovzduší se projevují v oblastech, kde jsou zastoupeny největší zdroje znečištění a kde 

se vykytuje nejvyšší koncentace obyvatel, proto se vlivy na ovzduší ve venkovském prostředí 

projevují podstatně menším způsobem. Koncentraci zdrojů znečištění ovzduší, obyvatel a 

intenzitě dopravy odpovídá i rozloţení měřících stanici imisního monitoringu. Ve 

venkovském prostoru, který je předmětem řešení SRVZK, se dá i s omezenými informacemi 

očekávat lepší kvalita ovzduší a vyšší vliv lokálních zemědělských a zdrojů znečištění 

ovzduší.   

 

Hluk  

Společně s důsledky narůstající intenzity dopravy v oblasti znečištění ovzduší se projevuje i 

nárůst hlukové zátě e. Jednou zpříčin nárůstu hluku ze silničnídopravy je nevyhovující kvalita 

a nedostatečná kapacita komunikací, a také chybějící obchvaty měst a obcí. Kraj disponuje 

podprůměrnou délkou komunikací vyšší kvality (dálnice, rychlostní silnice a čtyřproudové 

silnice) s návazností na ostatní regiony a jejich nadřazenou síť a má vysoký podíl průjezdních 

úseků zastavěným územím obcí na většině hlavních tahů. Hlukovou zátěţ pro obyvatele kraje 

představuje především silniční doprava. 

Strategické hlukové mapy, z nich  jsou údaje čerpány, byly vypracovány na základě směrnice 

2002/49/ES pro aglomerace s počtem obyvatel nad 250 000 a pro hlavní komunikace s 

dopravní intenzitou nad 6 mil. vozidel/rok. Pro další města a obce dosud nejsou strategické 

hlukové mapy dokončeny. Hluk z průmyslové činnosti je ve srovnání s hlukem z dopravy 

méně významný. Specifika venkovského prostoru nejsou z hlediska hlukové zátěţe doposud 

řešena.  

 

Příroda a krajina 

Území Zlínského kraje zahrnuje jak relativně nedotčenou, extenzívně vyuţívanou lesnatou a 

členitou krajinu s minimálně narušeným krajinným rázem (Beskydy, Bílé Karpaty, Hostýnské 

a Vizovické vrchy, Chřiby, Vsetínsko), tak intenzívně zemědělsky vyuţívanou krajinu s 

velkým podílem orné půdy s intenzívním velkoplošným hospodařením a minimální 

biodiverzitou (oblast Hané a moravních niv). 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 42  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Poměrně velkou část území Zlínského kraje zaujímají chráněná území. Jsou jimi především 

dvě velkoplošná zvláště chráněná území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, která na 

území kraje zaujímají zhruba 30 % jeho rozlohy. V celorepublikovém srovnání krajů se 

Zlínský kraj v tomto ohledu řadí na třetí pozici. CHKO Bílé Karpaty je zároveň jednou ze 

šesti biosférických rezervací UNESCO na území ČR. 

Na území kraje se nachází rovně  169 maloplošných zvláště chráněných území, přičemţ 

Krajský úřad pečuje ve své působnosti o 106 MZCHÚ. Mezi nejvýznamnější patří ty v 

kategorii národní. Jedná se o Kněhyně–Čertův mlýn, Poráţky, Pulčín-Hradisko, Razula, 

Stabišov-Oulehla a Národní přírodní památky Chropyňský rybník a Křéby. 

Na území Zlínského kraje se v rámci soustavy NATURA 2000 vyskytuje 61 evropsky 

významných lokalit a 3 ptačí oblasti (Ptačí oblast Beskydy, ptačí oblast Horní Vsacko, ptačí 

oblast Hostýnské vrchy). Mezi plošně nejrozsáhlejší patří následující EVL: Beskydy – 120 

387 ha, Chřiby - 19 226 ha, Bílé Karpaty - 14 915 ha, Morava-Chropyňský luh - 3205 ha. 

Pro ochranu krajiny a krajinného rázu je ve Zlínském kraji zřízeno 6 přírodních parků o 

celkové rozloze 62 265 ha: Chřiby, Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy, Prakšická vrchovina, 

Záhlinické rybníky a Ţelechovické paseky. 

 

Staré ekologické zátěţe 

Staré ekologické zátěţe patří v České republice k nejzávaţnějším problémům ţivotního 

prostředí. Na druhé straně vzhledem k jejich charakteru nedochází ve většině případů k přímé 

interakci s rozvojovými aktivitami s výjimkou těch, které se přímo dotýkají vyuţití 

brownfields. Problematika starých ekologických zátěţí se v určitých rysech protíná s 

navrhovanou Strategií. Situace ve Zlínském kraji je obecně ve vztahu ke zbytku republiky 

poměrně příznivá. Podle odhadů agentury CzechInvest je ve Zlínském kraji téměř 900 

brownfields, přičemţ více neţ 90 % z nich netrpí ekologickými zátěţemi, coţ je oproti jiným 

krajům výrazně lepší výsledek. Tento stav je dán také faktem, ţe téměř polovina brownfields 

byla v minulosti vyuţívána pro zemědělské účely, 
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Odpady 

Celkově produkce odpadů ve Zlínském kraji absolutně roste a vedle stavebnictví se na tomto 

vývoji dále podílejí chemický průmysl, strojírenství a doprava; v opačném směru (poklesem) 

působí vedle síťových odvětví potravinářství, zemědělství, zpracování dřeva, plastikářství a 

nábytkářství. Nejvýznamnějšími producenty odpadů ve Zlínském kraji jsou stejně jako v 

letech předchozích průmyslové podniky, obce, čistírny odpadních vod a v neposlední řadě 

stavební výroba. Na území kraje není provozována ţádná spalovna komunálního odpadu. V 

roce 2007 bylo provozováno 8 skládek komunálního odpadu a v provozu byly 4 spalovny 

nebezpečného odpadu (Chropyně, Zlín–Malenovice, Valašské Meziříčí, Nemocniční spalovna 

Uherské Hradiště). Dále bylo v provozu 7 kompostáren a 2 biodegradační plochy. 

Nakládání s odpady však není uspokojivé, neboť převaţuje odstraňování odpadů nad jeho 

vyuţíváním a recyklací (i přes rostoucí podíl odstraňování odpadů touto cestou). Míra třídění 

vyuţitelných sloţek odpadů se v různých místech kraje výrazně liší. Specifikum venkovského 

prostoru v této oblasti spočívá v převaţujících odpadech ze zemědělství a komunálních 

odpadech a relativně vysokou mírou vyuţívání odpadů (především zemědělských) v další 

zemědělské činnosti.  

 

Voda 

Zájmové území se nachází v povodí Moravy s výjimkou části příhraniční oblasti se 

Slovenskem, odkud povrchové vody odtékají do povodí Váhu. Nejvýznamnější řekou 

Zlínského kraje je Morava, která tvoří osu západní části kraje. Nejvýznamnějšími přítoky 

Moravy v této části kraje jsou řeky Dřevnice a Olšava. Severovýchodní část kraje je 

odvodňována řekou Bečvou, která se vlévá do řeky Moravy mimo území kraje. K 

významným vodním plochám v kraji se řadí především umělé vodní nádrţe a vodní plochy 

vzniklé těţbou štěrkopísků. 

Na území Zlínského kraje zasahují tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 

vyhlášené pro ochranu podzemních vod - CHOPAV Kvartér řeky Moravy, CHOPAV Beskydy 

a CHOPAV Vsetínsko. Podíl CHOPAV na celkové rozloze kraje je 30 %. 

 

Jakost povrchové vody  
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Z dlouhodobého hlediska se jakost vody v tocích zlepšuje. Od počátku 90. let poklesl v rámci 

sledovaných profilů jakosti povrchových vod počet profilů s nejhoršími třídami jakosti. Přes 

dosaţené zlepšení však nelze povaţovat současný stav za zcela vyhovující, problematické 

jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. 

 

Pitná voda 

Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě ve Zlínském kraji činí 

necelých 90 %. Celkový objem vyrobené pitné vody v čase mírně klesá a v roce 2007 

dosahoval hodnoty 32,89 mil. m
3
. Spotřeba vody připadající na jednoho obyvatele Zlínského 

kraje se svou hodnotou 83,9 l za den řadí pod průměr ČR. 

 

Odpadní vody 

Průmyslové podniky ve Zlínském kraji mají zajištěno čištění odpadních vod na úrovni 

legislativou po adovaných standardů. Dominantní podíl na znečištění vod v regionu mají 

komunální odpadní vody, a to jak vzhledem k mnoţství odpadních vod, tak i vzhledem k 

hodnotám přiváděného organického znečištění a vnosu dusíku a fosforu do povrchových vod. 

Další rozvoj Zlínského kraje probíhá podle koncepčního dokumentou Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací. Specifikum venkovského prostoru se v oblasti vofnho hospodářství projevuje 

především v niţším procentu obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť a potřebou 

dobudování infrastruktury včetně nedořešeného způsobu čištění odpadní vody.    

 

Půda a zemědělství 

Vzhledem k tomu, ţe většinu území tvoří kopcovitý a sva itý terén je obdělávání půdy v kraji 

obtíţné. 49,2 % z celkového půdního fondu kraje je půda zemědělská, zbylých 50,8 % připadá 

na půdu nezemědělskou. Okresem s největší rozlohou zemědělské půdy je Uherské Hradiště 

(58,3 % celkové výměry okresu, z toho 71,5 % půdy orné). Naopak v okrese Vsetín je podíl 

nezemědělské půdy výrazně vyšší (64,5 %), z níţ 83,7 % zabírají lesy, převáţně smrkové. 

Celková výměra zemědělské půdy ve Zlínském kraji v roce 2007 představovala 195 tisíc ha, z 

toho výměra orné půdy 125 tisíc ha, výměra trvalých travních porostů dosahovala 56 tisíc ha. 

Výměra orné půdy klesla zhruba o 2 tisíce hektarů. 
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Půdy kraje jsou poměrně minerálně chudé (vyjma draslíku a hořčíku) trpící nedostatkem 

humusu. Jedná se o hnědé půdy vrchovin a podzoly, které směrem k jihu místy přecházejí do 

hnědých půd niţších poloh. Pro pěstování náročnějších plodin je vhodná půda obou úvalů, 

kde se jedná o úrodnou hnědozem s ostrůvky černozemě. V okolí řeky Moravy nalezneme 

také kvalitní luţní půdy. Hornaté oblasti se vyznačují chudými štěrkovitými a kamenitými 

středně těţkými aţ těţkými půdami. 

V současnosti prochází zemědělství obdobím útlumu - klesá počet zemědělských podniků, 

rozsah celkových osevních ploch, ve většině případů (vyjma vybraných komodit ţivočišné 

výroby) také produkce a zaměstnanost v zemědělství. Výsledek této situace se také podepsal 

na charakteru vytipovaných brownfields, kdy téměř polovina lokalit byla původně vyuţívána 

zemědělstvím. Výsledek této situace se také podepsal na charakteru vytipovaných 

brownfields, kdy téměř polovina lokalit byla původně vyu ívána zemědělstvím. V poslední 

době došlo k meziročnímu nárůstu výměry zemědělské půdy obhospodařované ekologicky – 

její rozloha činila téměř 30 tis. ha a zabírala 0,7 % celkového půdního fondu ČR. Venkovský 

prostor je hlavním nositelem zemědělských aktivit a rozvoj tohoto segmentu je ve 

rozhodujícím faktorem pro další ţivot venkovských obcí. Zemědělství spolu s lesnictvím jsou 

také rozhodující a plošně nejvýznamnější oblasti lidské činnosti, které ovlivňují hospodařenív 

krajině a údrţbu krajiny i z hlediska jejích environmentálních funkcí. 

 

Lesy 

Lesnatost Zlínského kraje téměř dosahuje 40 % (v roce 2007 činila 39,8%), coţ je třetí 

nejvyšší hodnotou mezi ostatními kraji ČR (průměr ČR byl ve stejném období 33,7 %); 

výměra lesů činila 157 320 ha. Převaţující dřevinou lesů Zlínského kraje je smrk, který se na 

druhové skladbě podílí 44 %, následuje buk s 21 %, dub 9 %, borovice 6 %, modřín 4%, jedle 

3 %, bříza 2 %, olše 1 % a ostatní listnaté dřeviny 10 %.  

Míra defoliace jehličnatých porostů starších 60 let, jako faktor určující zdraví lesů, se ve 

Zlínském kraji pohybuje od roku 2002 kolem úrovně celorepublikového průměru (do roku 

2002 byla její hodnota podprůměrná). Poškození lesů abiotickými vlivy, z nichţ 

nejvýznamnější je poškození větrem, je ve srovnání s ostatními kraji nízké. V roce 2007 činil 

objem nahodilé těţby dřeva 195 tis. m
3
, coţ byla druhá nejni ší hodnota v ČR. Tětţba 

smrkového kůrovcového dřeva činila ve stejném období 40 tis. m
3
. 
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Venkovský prostor je hlavním nositelem lesnického podnikání a rozvoj tohoto segmentu je ve 

rozhodujícím faktorem pro další ţivot venkovských obcí. Zemědělství spolu s lesnictvím jsou 

také rozhodující a plošně nejvýznamnější oblasti lidské činnosti, které ovlivňují hospodařenív 

krajině a údrţbu krajiny i z hlediska jejích environmentálních funkcí.  
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IV. Veškeré současné problémy ţivotního 

prostředí, které jsou významné pro koncepci, 

zejména vztahující se k oblastem se zvláštním 

významem pro ţivotní prostředí (např. oblasti 

vyţadující ochranu podle zvláštních právních 

předpisů). 

Stav ţivotního prostředí Zlínského kraje a oblasti ţivotního prostředí, které mohou být 

realizací SRVZK dotčeny, byly uvedeny v předchozích dvou kapitolách. Z hlediska realizace 

SRVZK jsou významná především lokální posouzení jednotlivých projektů, které jsou 

koncepcí ve formě seznamu doporučených aktivit v příslušných tématech – pilířích koncepce 

rozvoje venkovského prostoru Zlínského kraje doporučeny a které budou v rámci realizace 

koncepce i nadále projednávány, schvalovány a podpořeny, a to za konkrétních podmínek 

jejich realizace. Pro jejich hodnocení je potřebné vzít v úvahu hlediska navrţená v příloze 

tohoto dokumentu a posoudit, jestli řešení projektu koliduje s: 

- Velkoplošnými a maloplošnými chráněnými územími a předměty ochrany Natura 

2000 

- Prvky ÚSES a VKP, hranicemi CHOPAV, zásadami jejich ochrany 

- Trvale udrţitelným zemědělstvím a lesnictvím 

- Potřebou rozvoje infrastruktury a podmínek pro podnikání v katastrech venkovských 

obcí Zlínského kraje 

- Potřebou revitalizace zemědělských brownfields a způsobem jejich nového vyuţívání 

- Koncepcemi pro ochranu sloţek ekosystémů – především koncepčními materiály na 

úseku ochrany ovzduší, vodního hospodářství a nakládání s odpady 

- Stavem ţivotního prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví 
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- Erozním rizikem lokality 

- Rizikem kolize se starou ekologickou zátěţí, případně její nedostatečnou sanací 

- Chráněnými loţisky nerostných surovin 

 

Okrajově i  

- Rizikem nepříznivého ovlivnění kvality ovzduší (důsledek výstavby nových objektů 

pro bydlení a realizace projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a rozvoje 

podnikání) 

 

V případě, ţe hodnocení konkrétních navrţených projektů ukáţe riziko kolize s některými 

zájmy ochrany přírody, je potřebné provést podrobnější analýzu a projednat řešení projektu, 

jeho cíle a důsledky s příslušnými kompetentními orgány. Z pohledu ochrany podle zvláštních 

právních předpisů je nejvýznamnější potřeba zajištění podmínek ochrany ptačích oblastí a 

evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji. Tento vliv nebyl pro hodnocenou koncepci 

vyloučen, a proto bylo zpracováno autorizované hodnocení vlivů koncepce na soustavu 

Natura 2000 a na předměty její ochrany.  
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Vysvětlení zkratek a vybraných pojmů: 

EVL: Evropsky významná lokalita 

Naturové hodnocení: dokument vypracovaný pro potřeby naturového posouzení osobou 

autorizovanou podle § 45i odst. 3 ZOPK, který je v daných případech součástí oznámení, 

dokumentace, posudku anebo vyhodnocení podle ZPV. 

ZLK: Zlínský kraj 

OOP: Orgány ochrany přírody 

PO: Ptačí oblast 

ZOPK: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

ZPV: Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

1. Úvod 

1.1 Cíl hodnocení 
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) je posouzení vlivu koncepce: „Strategie rozvoje 

venkova ve Zlínském kraji 2010-2015“ (dále téţ: Strategie rozvoje či koncepce) na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda koncepce 

můţe mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí. 

 

1.2 Zadání 
Zadavatelem hodnocení je Zlínský kraj (předkladatel koncepce).  

 

1.3 Postup vypracování hodnocení 
Předkládané hodnocení je zpracováno v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platných zněních, směrnicí o ptácích 

79/409/EHS, směrnicí o stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŢP ČR a 

Evropské komise (viz Kolektiv 2001, 2001a, MŢP ČR 2007). Právní rámec, terminologie a 

pozadí procesu hodnocení dle § 45i ZOPK jsou detailně řešeny v doporučené metodice 

hodnocení vydané MŢP ČR (viz MŢP ČR 2007). 

Naturové hodnocení vychází z textu předloţeného návrhu koncepce (viz Garep 2010), 

stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody vydaných dle § 45i ZOPK a zpracování 

dalších odborných podkladů (viz seznam literatury).  

Podrobný popis jednotlivých aspektů koncepce a jejích vlivů na dílčí sloţky ţivotního 

prostředí nejsou předmětem tohoto hodnocení dle § 45i ZOPK. Další informace lze získat 

zejména v textu koncepce a ve vyhodnocení SEA dle ZPV. 

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 je tvořena třinácti hlavními 

kapitolami (Úvod, Situační analýza venkovských území Zlínského kraje, Srovnání postavení 

venkovských obcí Zlínského kraje v rámci ostatních krajů ČR, SWOT analýza, Vymezení 

problémových okruhů a kritických oblastí, Shrnutí a závěry z analytické části, Specifikace 

vize a strategických cílů pro rozvoj venkova, Návrh strategie k dosaţení vize a strategických 

cílů, Specifikace priorit, opatření a aktivit, Implementace, Finanční plán, Dostupné dotační 

zdroje, Soulad Strategie rozvoje venkova s nadřazenými dokumenty) a přílohami. Pozornost 

hodnocení dle § 45i ZOPK byla zaměřena na ty části hodnocené koncepce, které uvádí návrhy 
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konkrétních opatření a aktivit, jeţ mohou potenciálně ovlivnit území evropsky významných 

lokalit, ptačích oblastí, resp. jejich předměty ochrany. 

Ze stanovisek příslušných OOP vydaných dle § 45i ZOPK vyplývá, ţe hodnocená koncepce 

můţe mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti.  

 

2. Údaje o koncepci 

2.1 Základní popis koncepce 

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 je zpracována jako střednědobý 

strategický dokument, zaměřený na stimulaci rozvoje na území kraje. Koncepce je zaměřena 

výhradně na obce Zlínského kraje do 5 000 tis. obyvatel. Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji 2010-2015 definuje rozvojovou vizi kraje a pět priorit, které jsou dále 

rozpracovány do specifických strategických opatření. Naplňování specifických strategických 

opatření je řešeno konkrétními aktivitami, a to v definovaném realizačním rámci a s vyuţitím 

identifikovaných zdrojů financování. 

 

Hodnocená Strategie rozvoje je konkrétně tvořena těmito hlavními částmi: 

Úvod 

A. Situační analýza venkovských území Zlínského kraje 

A.1 Charakteristika Zlínského kraje 

A.2 Obyvatelstvo a bytový fond 

A.3 Hospodářství 

A.4 Cestovní ruch 

A.5 Občanská infrastruktura 

A.6 Dopravní a technická infrastruktura 

A.7 Ţivotní prostředí 

A.8 Analýza projektů podpořených z ROP a PRV 

B. Srovnání postavení venkovských obcí Zlínského kraje v rámci ostatních krajů ČR 

B.1 Metodický přístup 

B.2 Srovnání postavení venkovských obcí Zlínského kraje a ostatních krajů ČR 

B.3 Shrnutí 

C. SWOT analýza 

D. Vymezení problémových okruhů a kritických oblastí 

D.1 Problémové oblasti v obcích dle výsledků dotazníkového šetření 

D.2 Kartografické znázornění meziregionálních rozdílů 

E. Shrnutí a závěry z analytické části 

F. Specifikace vize a strategických cílů pro rozvoj venkova 

G. Návrh strategie k dosaţení vize a strategických cílů 

G.1 Východiska pro specifikaci návrhové části 

G.2 Postup k dosaţení vize a cílů 

G.3 Způsob specifikace aktivit 

H. Specifikace priorit, opatření a aktivit 

I. Implementace 

I.1 Proces realizace 

I.2 Monitoring realizace 

I.3 Realizační plán 
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J. Finanční plán 

J.1 Východiska finančního plánu 

J.2 Alokace finančních prostředků krajského rozpočtu na realizaci SRV ZK 

J.3 Moţnosti financování SRV ZK 

K. Dostupné dotační zdroje 

K.1 Čerpání prostředků z fondů EU 

K.2 ROP Střední Morava 

K.3 Další finanční zdroje pro obce Zlínského kraje 

L. Soulad Strategie rozvoje venkova s nadřazenými dokumenty 

L.1 Evropská úroveň 

L.2 Národní úroveň 

L.3 Krajská úroveň 

L.4 Vybrané operační programy 

 

Kapitola A - Situační analýza venkovských území Zlínského kraje, popisuje současný stav 

v řešeném území Zlínského kraje. Obsahuje uvedení do socioekonomické situace kraje a 

popisnou charakteristiku. 

Kapitola B - Srovnání postavení venkovských obcí Zlínského kraje v rámci ostatních krajů 

ČR, je zaměřena na popis postavení venkovských obcí ve Zlínském kraji. Kapitola obsahuje 

srovnání s jinými kraji v rámci ČR. 

Kapitola C – SWOT analýza, popisuje analytické zpracování situace ve Zlínském kraji 

pomocí čtyřokruhové charakteristiky (silné stránky, slabé stránky, hrozby, příleţitosti). 

Kapitola D - Vymezení problémových okruhů a kritických oblastí, řeší identifikaci 

problémových okruhů ve Zlínském kraji na základě dvou principů: územního a tematického. 

Podkladem pro zprcování je dotazníkové šetření z roku 2009. 

Kapitola E - Shrnutí a závěry z analytické části, obsahuje souhrn výstupů z výše uvedených 

kapitol a je zaměřena zejména na popis a identifikaci problémů venkovských území Zlínského 

kraje. 

Kapitola F - Specifikace vize a strategických cílů pro rozvoj venkova, obsahuje definici 

priorit v rozvoji venkova Zlínského kraje.  Nejprve definuje vizi rozvoje. Vize je shrnuta do 

celkového cíle strategie a ten je specifikován v pěti strategických cílech. 

Kapitola G - Návrh strategie k dosaţení vize a strategických cílů, definuje úkoly a činnosti 

potřebné k dosaţení cílů rozvoje Zlínského kraje. Strukturuje vizi dosahování cílů do 

konkrétních aktivit. Aktivity jsou sjednoceny v rámci opatření. Opatření shrnuto do okruhů 

pěti priorit. 

Kapitola H - Specifikace priorit, opatření a aktivit, obsahuje podrobný popis jednotlivých 

aktivit v rámci strategie. Jedná se o podrobně strukturovaný popis, kde jsou uvedeny i 

podmínky a charakteristiky aktivit. 

Kapitola I - Implementace, navazuje na kapitolu H a uvádí konkrétní nástroje i časové 

harmonogramy pro realizaci opatření a aktivit. Kapitola definuje úkoly a kompetence 

v procesu strategického rozvoje. 

Kapitola J - Finanční plán, se zabývá ekonomickými aspekty strategie. Pracuje především 

s rozpočtem Zlínského kraje a jeho výhledem do roku 2015. Jsou zde identifikovány i 

moţnosti zisku financí ze zdrojů mimo rozpočet. 

Kapitola K - Dostupné dotační zdroje, identifikuje mimorozpočtové zdroje financování, které 

jsou vyuţitelné v rámci plnění strategie. Jako majoritní zdroj financí z dotačních titulů jsou 

povaţovány strukturální fondy EU. 

Kapitola L - Soulad Strategie rozvoje venkova s nadřazenými dokumenty, konfrontuje a 

kontroluje shodu s nadřazenými dokumenty v oblasti strategického rozvoje. V kapitole jsou 
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rozpracovány i vazby Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 v jednotlivých 

oblastech na nadřazené dokumenty. 

 

Z hlediska hodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 jsou relevantní 

konkrétní nově navrţené aktivity, jeţ mohou potenciálně ovlivnit území evropsky 

významných lokalit a/nebo ptačích oblastí, resp. jejich předměty ochrany. Jedná se o návrhy 

aktivit, jejichţ realizace můţe vyvolat změnu stávajících přírodních podmínek v lokalitách 

soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti.  

Po prostudování hodnocené koncepce bylo konstatováno, ţe realizace některých aktivit 

navrţených v kap. H – Specifikace priorit, opatření a aktivit, můţe potenciálně ovlivnit 

lokality Natura 2000. Tato návrhová část přináší z celé koncepce nejpodrobnější informace o 

konkrétních aktivitách a jejich případných prostorových průmětech. Konkrétně se jedná o 

aktivity navrţené v 5 prioritách: 

 Priorita A: Kvalita ţivota 

 Priorita B: Podnikání 

 Priorita C: Ţivotní prostředí 

 Priorita D: Doprava 

 Priorita E: Řízení rozvoje 

 

U některých aktivit navrţených ve výše uvedených prioritách lze odvodit konkrétní 

hypotetické ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Všechny aktivity navrţené v rámci kap. 

H - Specifikace priorit, opatření a aktivit, jsou vyhodnoceny v Tab. 1. 

Ostatní části hodnocené koncepce přináší analýzu stávajícího stavu na poli strategického 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji, syntézu získaných informací či návrh monitoringu a 

implementace strategie rozvoje, jeţ vzhledem k jejich obecnosti nelze uchopit z hlediska 

konkrétního vyhodnocení ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000. 

Z výše uvedených důvodů byla následná pozornost předloţeného naturového hodnocení 

zaměřena na vyhodnocení kap. H - Specifikace priorit, opatření a aktivit. 

 

2.2 Navrţené varianty řešení 

Koncepce byla předloţena v jediné variantě (viz výše). Kromě navrţené (aktivní) varianty lze 

definovat nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu, tedy absenci aktuální 

„Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015“. Hodnocená Strategie rozvoje je 

významným dokumentem strategického rozvoje ve Zlínském kraji. 

 

3. Údaje o evropsky významných lokalitách a 

ptačích oblastech 

3.1 Identifikace dotčených lokalit a jejich charakteristika 

Dotčenými lokalitami soustavy Natura 2000 v rámci hodnocené Strategie rozvoje jsou 

potenciálně všechny evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jeţ se nachází na území 

Zlínského kraje. Po prostudování hodnocené koncepce lze konstatovat, ţe vzhledem 

k lokalizaci navrţených aktivit do prostoru ZLK nebudou negativně ovlivněny lokality Natura 

2000 v okolních krajích či za hranicemi státu. 
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Vzhledem k tomu, ţe hodnocená koncepce přináší ve své kap. H – „Specifikace priorit, 

opatření a aktivit“ nejpodrobnější návrhy konkrétních aktivit, byla u těchto aktivit podrobněji 

vyhodnocena očekávaná míra ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí jejich 

případnou realizací (podrobněji viz kap. 4). 

 

Na území Zlínského kraje se nachází celkem 66 evropsky významných lokalit (EVL) a 3 

ptačí oblasti (PO). 

 
Evropsky významné lokality na území Zlínského kraje: 

Nejpočetnější kategorií evropsky významných lokalit na území Zlínského kraje jsou území, 

jejichţ předmětem ochrany jsou konkrétní evropsky významné druhy - tzv. druhové lokality 

(celkem 53), zejména evropsky významné druhy ţivočichů. Nejvýrazněji jsou ve Zlínském 

kraji zastoupeny „druhové“ EVL jejichţ předmětem ochrany jsou ţivočichové jeţ jsou vázáni 

na vodní prostředí, např. kuňka ohnivá a ţlutobřichá, čolek velký, hořavka duhová (celkem 18 

EVL), ve 16 EVL jsou předmětem ochrany lesní druhy hmyzu (zejména bourovec trnkový 

obývající ekotonová společenstva lesa, dále lesák rumělkový, střevlík hrbolatý aj.), v 11 EVL 

jsou předmětem ochrany netopýři, v osmi lokalitách měkkýši (zejména vrkoč útlý a vrkoč 

baţinný), v šesti lokalitách luční druhy hmyzu (ohniváček černočárý, modrásek bahenní, 

přástevník kostivalový) a v 1 lokalitě jsou předmětem ochrany šelmy. 

Evropsky významné druhy rostlin jsou předmětem ochrany v celkem 8 EVL (stařinec 

dlouholistý moravský, hadinec nachový, střevíčník pantoflíček aj.). 

Typy evropských stanovišť jsou předmětem ochrany v 19 EVL, jedná se však o plošně 

nejrozsáhlejší lokality. Nejčastěji zastoupeným typem stanoviště jsou lesní biotopy 

(zastoupeny v 23 EVL), dále jsou zastoupeny luční stanoviště, včetně skalní vegetace (ve 17 

lokalitách), mokřadní a luţní stanoviště (ve 12 lokalitách), jeskyně (2 lokality). 

Mezi plošně nejrozsáhlejší patří následující EVL: Beskydy – 120 387 ha, Chřiby - 19 226 

ha, Bílé Karpaty - 14 915 ha, Morava-Chropyňský luh - 3205 ha.  

 
Ptačí oblasti na území Zlínského kraje: 

 

Ve Zlínském kraji se nachází 3 ptačí oblasti: Horní Vsacko, Hostýnské vrchy a Beskydy. 

 

Ptačí oblast Horní Vsacko: 

Ptačí oblast Horní Vsacko (CZ0721023) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 686/2004 Sb. 

na ploše 26977,65 ha.  

Území se nachází mezi obcemi Zděchov, Hovězí, Malá Bystřice, Velké Karlovice, Lesková, 

východní okraj ptačí oblasti tvoří státní hranice se Slovenskem. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního 

(Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos 

leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva) a ťuhýka 

obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR).  

 

Ptačí oblast Hostýnské vrchy: 

Ptačí oblast Hostýnské vrchy (CZ0721024) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 22/2005 

Sb. na ploše 5 176,95 ha.  

Ptačí oblast se rozkládá v katastrálních územích Drţková, Hošťálková, Chvalčov, Loukov u 

Bystřice pod Hostýnem, Podhradní Lhota, Příkazy u Osíčka, Rajnochovice a Rusava. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos 

leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR). 
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Ptačí oblast Beskydy: 

Ptačí oblast Beskydy (CZ0811022) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 687/2004 Sb. na 
ploše 41 702,04 ha.  

Území se nachází mezi obcemi Roţnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Hostašovice, Morávka, 

Komorní Lhotka a Dolní Lomná. Ptačí oblast Beskydy pokrývá zhruba jednu třetinu severní 

části plochy CHKO Beskydy. Území měří na délku 51 km a na šířku 1,5-17 km. 

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů  ptáků - čáp černý (Ciconia 

nigra), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), kulíšek nejmenší 

(Glaucidium passerinum), puštík bělavý (Strix uralensis), ţluna šedá (Picus canus), datel 

černý (Dryocopus martius), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus) a lejsek malý (Ficedula parva) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR).  

 

Cílem ochrany uvedených ptačích oblastí je zachování a obnova ekosystémů významných pro 

druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění 

podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany (§1 

nařízení Vlády ČR). 

Detaily týkající se lokalizace jednotlivých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a 

seznam předmětů ochrany EVL jsou uvedeny na Obr. 1 a v Příloze 1. 

Podrobné informace o evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech ve Zlínském kraji 

lze nalézt v příslušných nařízeních Vlády ČR a jejich přílohách, případně z informačních 

zdrojů AOPK ČR a MŢP ČR. 
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Obr. 1: Situační mapa polohy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve Zlínském 

kraji. 
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4. Hodnocení vlivů koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti 

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivů 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Naturové hodnocení koncepce (Strategie rozvoje) nebylo prováděno metodou ex ante (tedy 

současně se zpracováním samotné koncepce), ale aţ po jejím dokončení. Podklady dodané 

zadavatelem v podobě jednotlivých částí Strategie rozvoje byly dostatečné pro provedení 

hodnocení. Část hodnocené koncepce (návrhy konkrétních aktivit v rámci kap. H – 

„Specifikace priorit, opatření a aktivit“) umoţňuje identifikovat potenciální ovlivnění 

EVL/PO, resp. jejich předmětů ochrany, v důsledku realizace koncepce. 

Vzhledem k tomu, ţe některé v koncepci navrţené aktivity neumoţňují díky jejich obecnosti 

dostatečně podrobné vyhodnocení vlivu jejich realizace na jednotlivé EVL, PO, resp. 

konkrétní předměty ochrany, je u nich nezbytné doporučit provedení hodnocení dle § 45i 

ZOPK na úrovni realizace konkrétních záměrů (viz kap. 4.5, kap. 5). 

 

4.2 Vztah hodnocené koncepce k managementu lokalit 

soustavy Natura 2000 

Hodnocená koncepce „Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015“ není 

koncepčním nástrojem managementu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Jedná se 

o koncepční dokument, jehoţ cílem je řešit strategické plánování budoucího rozvoje venkova 

ve Zlínském kraji.  

Hodnocená koncepce se v textu nezabývá problematikou soustavy Natura 2000.  

 

4.3 Sumarizace vyjádření orgánů ochrany přírody 

k hodnocené koncepci ve vztahu k procesu naturového 

hodnocení 

Stanoviska dle § 45i ZOPK 

Svým stanoviskem dle § 45i ZOPK nevyloučily významný vliv koncepce na EVL a PO 

následující orgány státní správy: Správa CHKO Beskydy (ze dne 24.8.2010, č.j.: 

3731/BE/2010), Krajský úřad Zlínského kraje (ze dne 26.8.2010, č.j.: 73/2010/ŢPZE). 

Vyjádření Správy CHKO Beskydy zmiňuje, ţe za předpokladu nevhodně umístěných opatření 

a aktivit (např. B.3- podpora cestovního ruchu, D.1 – zlepšení dopravní dostupnosti a 

obsluţnosti) do exponovaných oblastí z hlediska ochrany přírody můţe daná koncepce tyto 

uvedené lokality významně ovlivnit. 

Výše uvedené orgány státní správy neuvedly ve svých stanoviscích dle §45i ZOPK ţádné jiné 

konkrétní potenciálně problémové aspekty koncepce ve vztahu k ochraně EVL a PO. 

Kopie jednotlivých stanovisek orgánů ochrany přírody dle § 45i ZOPK jsou přílohou 

vyhodnocení vlivů koncepce na ŢP dle ZPV. 
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4.4 Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti 

Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv na 

celistvost a předměty ochrany evropsky významých lokalit a ptačích oblastí. Za referenční cíl 

pro vyhodnocení vlivu koncepce na EVL a PO bylo v souladu s metodickými doporučeními 

Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŢP 2007) a platnou legislativou 

zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany evropsky 

významných lokalit (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy) a ptačích oblastí 

(ptačí druhy). 

Z hlediska hodnocení vlivů Strategie rozvoje na lokality soustavy Natura 2000 jsou relevantní 

konkrétní nově navrţené rozvojové aktivity, jeţ mohou potenciálně ovlivnit území evropsky 

významných lokalit a/nebo ptačích oblastí, resp. jejich předměty ochrany. Jedná se o návrhy 

aktivit, jejichţ realizace můţe vyvolat změnu stávajících přírodních podmínek v lokalitách 

soustavy Natura 2000 či v jejich blízkosti.   

Jak vyplývá z rozboru obsahu hodnocené koncepce, provedeného v kap. 2.1 konkrétně bylo 

stanoveno, ţe realizace některých aktivit (projektů) navrţených v kap. H - „Specifikace 

priorit, opatření a aktivit“ potenciálně můţe ovlivnit lokality Natura 2000. Uvedená kapitola 

přináší z celé koncepce nejpodrobnější informace o konkrétních aktivitách a jejich případných 

prostorových průmětech. Konkrétně se jedná o aktivity navrţené v 5 prioritách: Priorita A: 

Kvalita ţivota, Priorita B: Podnikání, Priorita C: Ţivotní prostředí, Priorita D: Doprava, 

Priorita E: Řízení rozvoje. 

U některých aktivit (resp. budoucích projektů) navrţených ve výše uvedených prioritách lze 

odvodit konkrétní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Ostatní části hodnocené koncepce 

přináší analýzu stávajícího stavu na poli strategického rozvoje Zlínského kraje, syntézu 

získaných informací, návrh monitoringu apod., jeţ nepřináší riziko konkrétních negativních 

dopadů na lokality soustavy Natura 2000. 

Z výše uvedených důvodů byla následná pozornost předloţeného naturového hodnocení dle § 

45i ZOPK zaměřena na vyhodnocení „Specifikace priorit, opatření a aktivit“ (kap. H 

koncepce). Vyhodnocení aktivit navrţených v rámci 5 priorit je prezentováno v Tab. 1. 

Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů koncepce na lokality Natura 2000 bylo zvoleno 

tabelární bodové vyhodnocení všech v koncepci navrţených, potenciálně problémových 

aktivit, s doprovodným komentářem. 

Významnost vlivů byla hodnocena podle následující upravené stupnice, jeţ vychází z 

metodického doporučení MŢP ČR (viz MŢP ČR 2007): 
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Hodnota Termín Popis 
-2 Významný 

negativní vliv 
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění 

Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je moţné realizovat pouze 

v  případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 

Významný rušivý aţ likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 

její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 

nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 

druhu. 

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 

moţná jen vypuštěním problémové dílčí aktivity – záměru, opatření, 

územní rezervy atd.). 

-1 Mírně 

negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje realizaci koncepce. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Je moţné jej vyloučit navrţenými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají ţádný vliv. 

+1 Mírně 

pozitivní vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 

zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 

vyhodnotit – 

moţný 

negativní vliv 

Z obecného zadání koncepce není moţné přesně vyhodnotit vliv (jedná se 

o nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných 

aktivit/záměrů, která je způsobena obecnou povahou či nepřesnou 

lokalizací dílčí aktivity/záměru). Můţe dojít k negativnímu vlivu, není 

však moţné vyhodnotit jeho významnost. 

?? Vliv nelze 

vyhodnotit – 

bez moţného 

negativního 

vlivu 

Z obecného zadání koncepce není moţné přesně vyhodnotit vliv (jedná se 

o nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných 

aktivit/záměrů, která je způsobena obecnou povahou či nepřesnou 

lokalizací dílčí aktivity/záměru). Nedojde k negativnímu vlivu. 

Konkrétní indikátory, jeţ definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i 

ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie 

s přístupem pouţívaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích 

(Percival 2001, Bernotat 2007). 

Za významný negativní vliv je typicky povaţována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu 

či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní 

kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně povaţovat likvidaci minimálně 1% 

rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky významného druhu na 

území dané EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival 2001).  

V předloţeném hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty 

ochrany a celistvost EVL/PO povaţovány také eventuální významné změny určujících 

ekologických podmínek, jeţ zajišťují příznivý stav předmětů ochrany (vhodná struktura 

biotopu, dostatečná kvalita přírodního prostředí apod.).  

Pro některé aktivity uvedené v hodnocené koncepci není moţné na základě dostupných 

informací o těchto záměrech (zejména z důvodu nejasné prostorové lokalizace navrţené 

aktivity a jejího rozsahu) určit významnost vlivu. Můţe dojít k nulovému či negativnímu 

ovlivnění konkrétních EVL/PO, resp. jejich předmětů ochrany, přičemţ není vyloučeno, ţe 

při podrobném hodnocení vlivů na EVL/PO bude vliv vyhodnocen jako významně negativní. 
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Těmto opatřením je přiřazen symbol „?“. Vliv musí být podrobně vyhodnocen v procesu 

dalšího posuzování záměru dle §45i ZOPK. 

 

4.5 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů koncepce 

na předměty ochrany a celistvost evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí 

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivu jednotlivých aktivit navrţených ve 

Strategii rozvoje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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Tab. 1: Vyhodnocení vlivu jednotlivých opatření a aktivit navrţených v rámci návrhové části koncepce (kap. H) v pěti prioritách Strategie 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Stupnice hodnocení:  +2 – významný pozitivní vliv, +1 – mírně pozitivní vliv, 0 – bez vlivu, -1 – mírně negativní vliv, -2 – významný negativní 

vliv, ? – Vliv nelze vyhodnotit – moţný negativní vliv, ?? – Vliv nelze vyhodnotit – bez moţného negativního vlivu. 

Identifikace jednotlivých aktivit 

Bodové hodnocení 

vlivu navrţených 

aktivit na lokality 

Natura 2000 

Komentář k hodnocení 

Priorita A – Kvalita života 

Opat ení – A.1 Posílení vy avenosti o cí 

A1.1 Podpora optimálního způsobu zajištění 

základního školství ve venkovských obcích 
0 

Navrţená aktivita řeší podporu obcí v zajištění školní docházky přímo v obci nebo formou dojíţďky do jiné obce – 

poradenství, zprostředkování kontaktu mezi obcemi, informace o svazkovém školství atd. 

Jedná se o administrativně-logistickou aktivitu, která nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 

2000. 

A.1.2 Zkvalitnění poskytování sociální péče a 

posilování informovanosti občanů o moţnostech 

vyuţívání sociálních sluţeb 

0 

Navrţená aktivita zajištění dostupné sociální péče (v zařízeních sociálních sluţeb i formou sluţeb terénních) pro 

všechny skupiny klientů a osvěta obyvatel ohledně vyuţívání příspěvku na péči je aktivitou, která nemůţe ţádným 

způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

A.1.3 Rozšíření zdravotnické péče v obcích 0 
Navrţené zřizování ordinací lékařů v obcích nemá ţádnou vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy Natura 

2000.   

A.1.4 Zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné 

sluţby 
0 

Navrţené vybudování nových výjezdních stanovišť a modernizace stávajících stanovišť tak, aby byla zajištěna 

dostupnost ZZS v horizontu 15 minut nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 2000.  

A.1.5 Podpora zvyšování zastoupení komerčních 

sluţeb v obcích do 500 obyvatel 
0 

Navrţené poradenství obcím ohledně motivování podnikatelů zřídit v obci provozovnu, iniciace hlubšího kontaktu 

obcí s podnikateli (např. přes hospodářské komory) nemá ţádnou vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy 

Natura 2000. 

A.1.6 Zvyšování příleţitostí pro bydlení, zejména 

vyuţívání ploch v zastavěném území  

Obcí 

0 

Navrţený prodej a rekonstrukce neobydlených domů, zastavění nevyuţitých proluk, příprava pozemků jsou situovány 

do zastavěného území obcí. Z tohoto důvodu lze proto prakticky vyloučit moţné ovlivnění lokalit soustavy Natura 

2000. 

A.1.7 Zlepšení stavu a údrţba veřejných prostranství 

a budov a péče o veřejnou zeleň 
0 

Navrţené zkvalitnění fyzického prostředí v obcích – budov i ploch nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality 

soustavy Natura 2000. 

Opat ení – A.2 Rozvoj  ivota v o cích 

A.2.1 Budování a modernizace sportovní a kulturní 

infrastruktury 
0 

Navrţené investice do kulturních a sportovních zařízení v obcích nemají ţádnou vazbu k ochraně či managementu 

lokalit soustavy Natura 2000. 

A.2.2 Podpora spolkového ţivota 0 
Navrţená podpora činnosti neziskových organizací – především spolků – v obcích je administrativně-logistickou 

aktivitou, která nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

 

 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 62  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Tab. 1: pokračování 

Identifikace jednotlivých aktivit 

Bodové hodnocení 

vlivu navrţených 

aktivit na lokality 

Natura 2000 

Komentář k hodnocení 

A.2.3 Podpora pořádání kulturních akcí a udrţování 

místních tradic 
0 

Navrţená podpora pořádání kulturních akcí s místním i nadmístním dopadem (tj. určených primárně pro obyvatele i 

návštěvníky), podpora zachování a udrţování místních tradic specifických pro daný region nemá ţádnou zřetelnou 

vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

A.2.4 Posílení zapojení obyvatel do ţivota obce 0 

Navrţené poradenství obcím, jak motivovat obyvatele (např. zprostředkování dobré praxe obcí, v nichţ se obyvatelé 

zapojují), pořádání soutěţí zaměřených na vzhled obce a ţivot v obci nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality 

soustavy Natura 2000. 

Priorita B – Podnikání 

Opat ení – B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zem d lství 

B.1.1 Podpora rozvoje zemědělství a diverzifikace 

zemědělských činností 
0 

Navrţené vytváření podmínek pro rozvoj zemědělské činnosti (zejména formou informační podpory zemědělských 

subjektů a koordinace jejich činnosti)  –  podnikatelská sdruţení, regionální produkty, ekologické hospodaření atd. 

nemá ţádnou zřetelnou vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

B.1.2  Podpora specializovaných výrob  –  vinařství, 

ovocnářství, včelařství a dalšího  

drobného chovatelství, zahrádkářství 

0 
Navrţené dotace na podporu vybraných specializovaných typů zemědělské výroby jsou obecně pojatou aktivitou u níţ 

nelze očekávat riziko moţného negativního ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. 

B.1.3  Podpora předkládání projektů zemědělských 

subjektů, zejména do Programu  

rozvoje venkova 

0 

Navrţené šíření informací mezi zemědělskými subjekty ohledně moţností získávání dotací, metodická pomoc při 

zpracování ţádostí je administrativně-logistickou aktivitou, která nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy 

Natura 2000. 

B.1.4 Rozvíjení spolupráce s Agrární komorou ZK 0 
Navrţená podpora spolupráce veřejné správy a zemědělců (vzdělávání, poskytování informací, hájení zájmů 

zemědělců…) nemá ţádnou zřetelnou vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

Opat ení – B.2 Posílení podnikatelsk ch aktivit a zvy ování zam stnatelnosti o yvatel 

B.2.1 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na 

venkově a tradičních venkovských  

řemesel a činností 

0 
Navrţené poradenství obcím v oblasti rozšiřování spektra ekonomických aktivit (vhodné typy činností, moţnosti 

podpory ze strany obcí) nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

B.2.2 Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého 

a středního podnikání a vytváření  

podmínek pro příchod nových podnikatelů 

0 

Navrţená informační a metodická podpora pro obce, zaměřená na moţnosti podpory rozvoje podnikání ze strany obcí 

a na moţnosti spolupráce obcí a podnikatelů je administrativně-logistickou aktivitou, která nemůţe ţádným způsobem 

ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

B.2.3 Podpora realizace rekvalifikací a zvyšování 

zájmu obyvatel o podnikání 
0 

Navrţená realizace rekvalifikačních kurzů (s důrazem na nejvíce poptávaná odvětví), kurzů pro začínající  

Podnikatele je organizačně-pedgagickou aktivitou, která nemá ţádnou vazbu k ochraně či managementu lokalit 

soustavy Natura 2000. 
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B.2.4 Rozvoj spolupráce s hospodářskými komorami 

a dalšími subjekty, které mají vazbu  

na podnikatelskou sféru v kraji 

0 
Navrţené navázání a prohloubení spolupráce mezi veřejnou a podnikatelskou sférou (kontakt, koordinace činností, 

společné projekty atd.) nemůţe ţádným způsobem ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

B.2.5  Podpora řešení regenerace venkovských 

brownfields a obnova zastaralého  

zemědělského majetku 

0 
Navrţené činnosti vycházející ze Strategie vyuţít brownfields  –  vytipování lokalit, nabídka zájemcům, podpora 

předprojektové přípravy nemají ţádnou zřetelnou vazbu k ochraně či managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

Opat ení – B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

B.3.1 Podpora aktivit zacílených na domácí 

návštěvnost 
0 

Navrţená realizace marketingových akcí zaměřených na přilákání tuzemských návštěvníků je administrativně-

logistickou aktivitou, která nemá ţádnou zřetelnou vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000.   

B.3.2 Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a 

přírodní a kulturní atraktivity 
0 

Navrţená podpora oblastí, které souvisejí s cestovním ruchem a přispívají ke zvyšování atraktivity území pro 

návštěvníky – kulturní akce, péče o kulturně-historické objekty, péče o přírodní bohatství kraje je obecně 

formulovanou aktivitou, která nemá ţádnou zřetelnou vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

B.3.3  Podpora projektů a tvorby produktů 

věnovaných specifickým formám CR  

(agroturistika, venkovská turistika, hipoturistika atd.) 

0 

Navrţená informační a metodická podpora subjektů působících v cestovním ruchu, zaměřená na tvorbu specifických 

produktů CR – typy aktivit, cílové skupiny, produktové balíčky atd. je administrativně-logistickou aktivitou, která 

nemá vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

B.3.4 Iniciace intenzivnější spolupráce se 

slovenskými subjekty v oblasti CR 
0 

Navrţené navázání komunikace se subjekty působícími v Trenčianském a Ţilinském kraji, koordinace aktivit subjektů 

z obou stran hranice, realizace společných projektů nemůţe v této fázi ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. 

Priorita C – Životní prostředí 

Opat ení – C.1 Pé e o  ivotní prost edí a jeho ochrana 

C.1.1 Podpora projektů likvidace starých 

ekologických zátěţí 
+1 

Navrţené zvyšování kvality ţivotního prostředí prostřednictvím likvidace starých ekologických zátěţí jakéhokoliv 

původu lze obecně hodnotit pozitivně ve vztahu k ochraně lokalit soustavy Natura 2000. V důsledku likvidace starých 

ekologických zátěţí lze očekávat sníţení rizika kontaminace okolního vodního a půdního prostředí s následným 

pozitivním dopadem na biotu území, včetně lokalit soustavy Natura 2000. 

C.1.2 Podpora sniţování emisí tuhých znečišťujících 

látek 
+1 

Navrţenou osvětu mezi obyvateli a dalšími typy znečišťovatelů ohledně moţností sniţování znečištění ovzduší 

pocházejícího z lokálních zdrojů, mobilních zdrojů a ze sekundárních zdrojů lze hodnotit pozitivně. Osvěta by měla 

vyvolat odpovědnější přístup znečišťovatelů k emisím tuhých látek, coţ by znamenalo sníţení zatíţení okolního 

prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000. 
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C.1.3 Podpora ochrany, udrţení a zlepšení stavu 

významných přírodních lokalit 
+1 

Navrţenou dotační podporu zaměřenou na péči o přírodní bohatství kraje lze hodnotit jednoznačně pozitivně ve 

vztahu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000, pokud bude tato podpora do EVL a PO směrována 

(udrţení či zlepšení stavu lokalit). 

C.1.4 Podpora hospodaření v lesích 
? 

(-1 aţ +1) 

Navrţená dotační podpora zaměřená na údrţbu krajiny formou hospodaření v lesích můţe mít mírně negativní aţ 

pozitivní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Míra očekávaného vlivu je závislá na lokalizaci navrţených opatření 

(lokality soustavy Natura 2000 nebo hospodářské lesy) a způsobu zvolené intenzity hospodaření v lesích (pouţití 

intenzivních technologií, případná výstavba lesních komunikací apod.). 

C.1.5 Posílení role zemědělců v údrţbě krajiny 0 

Navrţené poradenství pro zemědělské subjekty zaměřené na údrţbu krajiny, osvěta pro další typy subjektů o úloze 

zemědělců je obecně laděnou aktivitou u níţ nelze vysledovat zřetelnou vazbu k ochraně a managementu lokalit 

soustavy Natura 2000. 

Opat ení – C.2 Zlep ení technické infrastruktury 

C.2.1 Zajištění čištění odpadních vod a 

odkanalizování obcí v souladu s legislativou EU 
+2 

Navrţené budování nových či rekonstrukce stávajících objektů ČOV v obcích Zlínského kraje lze hodnotit 

jednoznačně pozitivně ve vztahu k ochraně akvatických a semiakvatických předmětů ochrany EVL a PO. Konkrétně 

lze očekávat výrazné zlepšení kvality vody ve vodotečích (zejm. sníţení eutrofizace prostředí), coţ se pozitivně odrazí 

na kvalitě a vitalitě řady předmětů ochrany, zejména vodních ţivočichů. 

C.2.2  Zachování a rozšíření systému sběru odpadu a 

zpracování vyuţitelných druhů  

odpadu 

?? 

(0 aţ +1) 

Navrţené zkvalitnění systému sběru odpadu  –  sběrné dvory, kontejnery na tříděný odpad, recyklace, osvěta mezi 

obyvateli apod. bude mít pravděpodobně nulový aţ pozitivní dopad na lokality soustavy Natura 2000 – sníţení rizika 

kontaminace lokalit soustavy Natura 2000 v blízkosti sídel komunálním odpadem. 
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C.2.3 Dobudování účinných protipovodňových 

opatření 

? 

(-2 aţ +1) 

Navrţená podpora budování a rekonstrukce staveb zabraňujících negativním vlivům povodní (rybníky, suché poldry, 

hráze atd.) není blíţe lokalizována. Obecně však lze konstatovat, ţe vodní toky a rybníky, do nichţ je navrţená 

aktivita směrována jsou často součástí lokalit soustavy Natura 2000. 

Vzhledem k tomu, ţe v textu koncepce nejsou bliţší informace o dané aktivitě nelze a priori vyloučit moţnost 

negativního ovlivnění těchto lokalit, resp. jejich předmětů ochrany. K negativnímu ovlivnění lokalit, resp. jejich 

předmětů ochrany by mohlo dojít zejména v případě výraznějších zásahů do koryt vodních toků, rybníků, břehových 

porostů – jejich regulace či stavební úpravy (sníţení nabídky úkrytů, potravní nabídky pro akvatické a semiakvatické 

ţivočichy, moţnost kontaminace vodního prostředí apod.).  

Pozitivní ovlivnění EVL a PO lze naopak očekávat v případech, kdy budoucí projekty budou obsahovat zlepšení 

stávajícího nevyhovujícího stavu krajiny (protierozní opatření, zpomalení odtoku vody v krajině apod.). 

Vzhledem k tomu, ţe v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních detailech plánovaných 

činností v rámci dané aktivity, nelze přesně stanovit míru případného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. 

jejich předmětů ochrany.  

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o aktivitě C.2.3 je před započetím její realizace (jednotlivých 

projektů) nezbytné poţádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i  ZOPK. 

C.2.4 Podpora vyuţívání obnovitelných a 

alternativních zdrojů energie 
0 

Navrţená osvěta v oblasti zavádění a masivnějšího vyuţívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie, 

metodická pomoc s přípravou projektů je obecně laděnou aktivitou u níţ nelze vysledovat zřetelnou vazbu k ochraně a 

managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

Priorita D – Doprava 

Opat ení – D.1 Zlep ení dopravní dostupnosti a o slu nosti 

D.1.1 Podpora vybudování dálnic a rychlostních 

komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy 

? 

(-2 aţ 0) 

Obsahem navrţené aktivity je politická podpora a intenzivní vyjednávání o zahájení výstavby dálnic, rychlostních 

komunikací a silnic I. třídy. 

Z textu koncepce není zřejmý územní rozsah navrţené aktivity. Obecně však lze konstatovat, ţe budoucí návrhy 

dálnic a rekonstrukce silnic I.třídy na území Zlínského kraje mohou protínat, nebo se nacházet v blízkosti EVL či PO. 

Při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci silniční sítě na území kraje lze proto očekávat potenciální střety s ochranou 

lokalit soustavy Natura 2000 (riziko záboru části biotopu, riziko fragmentace prostředí, riziko kontaminace okolního 

prostředí, zvýšení rizika kolize s ţivočichy apod.). 

Vzhledem k tomu, ţe v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních detailech plánovaných 

činností v rámci dané aktivity, nelze přesně stanovit míru případného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. 

jejich předmětů ochrany.  

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o aktivitě C.2.3 je před započetím její realizace (jednotlivých 

projektů) nezbytné poţádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i  ZOPK. 
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D.1.2 Zlepšení stavu silnic II. a III. třídy 
? 

(-2 aţ +1) 

Jedná se o návrh modernizace a zlepšení technického stavu silnic II. a III. třídy. 

Z textu koncepce není zřejmý územní rozsah navrţené aktivity. Obecně však lze i v tomto případě konstatovat, ţe řada 

komunikací na území Zlínského kraje protíná či se nachází v blízkosti EVL či PO. Při modernizaci a rekonstrukci 

silniční sítě na území kraje lze proto očekávat potenciální střety s ochranou lokalit soustavy Natura 2000 (riziko 

záboru části biotopu, riziko fragmentace prostředí, riziko kontaminace okolního prostředí, zvýšení rizika kolize 

s ţivočichy apod.).  

Na druhou stranu je moţné, ţe pokud budou součástí budoucích projektů modernizace a zlepšení technického stavu 

silnic II. a III. třídy v prostoru či v blízkosti lokalit Natura 2000 konkrétní opatření pro sníţení dopadu na okolní 

prostředí (např. protihluková opatření, podchody či nadchody pro ţivočichy) lze očekávat zlepšení stavu oproti 

současnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních detailech plánovaných 

činností v rámci dané aktivity, nelze přesně stanovit míru případného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. 

jejich předmětů ochrany.  

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o aktivitě D.1.2 je před započetím její realizace (jednotlivých 

projektů) nezbytné poţádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i  ZOPK. 

D.1.3 Budování a rekonstrukce místních komunikací 
? 

(-2 aţ +1) 

Jedná se o dotační podporu obcím na budování a opravy místních komunikací. 

U tohoto bodu platí stejná argumentace, která je uvedena u předchozí aktivity D.1.2. 

D.1.4  Rozvoj krajského systému integrované 

dopravy, včetně podpory vzniku  

přestupních terminálů v místech styku jednotlivých 

dopravních systémů 

0 
Navrţené investice do infrastruktury IDS (zastávky, terminály atd.) a vozového parku, prohloubení koordinace a 

návazností jízdních řádů nemají zřetelnou vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

D.1.5 Dořešení problémů v zajištění dopravní 

obsluţnosti venkovských obcí 
0 

Navrţené posílení počtu spojů a jejich návaznosti, zejména o víkendech je administrativně-logistickou aktivitou, která 

nemá vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

D.1.6 Výstavba cyklostezek mezi jednotlivými 

obcemi kraje a v turisticky atraktivních  

oblastech 

? 

(-2 aţ 0) 

Jedná se o návrh budování  komunikací pro cyklistickou dopravu (primárně určených pro obyvatele a návštěvníky) 

oddělených od komunikací s provozem motorových vozidel. 

Z textu koncepce není zřejmý územní rozsah navrţené aktivity. Obecně však lze i v tomto případě konstatovat, ţe 

navrţené cyklostezky, nacházející se v blízkosti silnic, mohou být částečně situovány do prostoru EVL či PO. Při 

výstavbě takových stezek proto nelze a priori vyloučit potenciální střety s ochranou lokalit soustavy Natura 2000 

(riziko záboru části biotopu, riziko fragmentace prostředí, zvýšení rizika kolize s ţivočichy apod.).  

Vzhledem k tomu, ţe v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních detailech plánovaných 

činností v rámci dané aktivity, nelze přesně stanovit míru případného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. 

jejich předmětů ochrany.  

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o aktivitě D.1.6 je před započetím její realizace (jednotlivých 

projektů) nezbytné poţádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i  ZOPK. 
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Tab. 1: pokračování 

Identifikace jednotlivých aktivit 

Bodové hodnocení 

vlivu navrţených 

aktivit na lokality 

Natura 2000 

Komentář k hodnocení 

D.1.7 Podpora projektů zvyšujících bezpečnost 

silničního provozu 

? 

(-2 aţ +1) 

Jde o návrh realizace infrastrukturních projektů (budování) i preventivních projektů (osvěta) zaměřených na 

bezpečnost silničního provozu. 

Z důvodu nedostatku informací nelze u infrastrukturních projektů při jejich výstavbě a priori vyloučit potenciální 

střety s ochranou lokalit soustavy Natura 2000 (riziko záboru části biotopu, riziko fragmentace prostředí, zvýšení 

rizika kolize s ţivočichy apod.).  

Na druhou stranu je moţné, ţe pokud budou součástí budoucích projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu 

v prostoru či v blízkosti lokalit Natura 2000 konkrétní opatření pro sníţení dopadu na okolní prostředí (např. 

protihluková opatření, podchody či nadchody pro ţivočichy) lze očekávat zlepšení stavu oproti současnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních detailech plánovaných 

činností v rámci dané aktivity, nelze přesně stanovit míru případného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, resp. 

jejich předmětů ochrany.  

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o aktivitě D.1.7 je před započetím její realizace (jednotlivých 

projektů) nezbytné poţádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i  ZOPK. 

Priorita E – Řízení rozvoje 

Opat ení – E.1 Uplatňování rozvojov ch nástrojů 

E.1.1 Podpora širšího uplatnění strategických 

dokumentů 
0 

Navrţené vyuţívání dokumentů více obcemi a s většími účinky: podpora jejich tvorby, vyuţívání při řízení rozvoje, 

větší zohlednění při poskytování finanční podpory je administrativní aktivitou, která nemá vazbu k ochraně a 

managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

E.1.2 Vytváření / aktualizace územních plánů 0 

Navrţená dotační podpora pro vytváření nebo aktualizace územních plánů (pro obce, které nemohou čerpat podporu z 

IOP), metodická podpora procesu tvorby je obecnou aktivitou, která nemá vazbu k ochraně a managementu lokalit 

soustavy Natura 2000. 

E.1.3 Zohlednění rozvoje venkova v koncepčních 

dokumentech kraje 
0 

Navrţené zanesení potřeb rozvoje venkova do krajských koncepčních dokumentů (strategií, programů, koncepcí, 

Zásad územního rozvoje atd.) je institucionální aktivitou, která nemá zřetelnou vazbu k ochraně a managementu 

lokalit soustavy Natura 2000. 

E.1.4 Podpora realizace komplexních pozemkových 

úprav 
0 

Navrţené osvětové akce o významu a výhodách zpracování pozemkových úprav (včetně realizace společných 

zařízení) nemají ţádný vztah k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

E.1.5  Podpora vyšší míry vyuţívání dotačních 

programů (krajských, národních, evropských) 
0 

Navrţené realizace vzdělávacích seminářů a osvětových akcí zaměřených na moţnosti čerpání dotací z různých 

programů pro všechny typy ţadatelů jsou administrativně-logistickou aktivitou, která nemá vazbu k ochraně a 

managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

E.1.6 Zajištění pokračování realizace Podprogramu 

na podporu obnovy venkova Zlínského kraje 
0 

Navrţené vyčlenění financí v rozpočtu ZK, vyhlašování výzev a přidělování dotační podpory vybraným projektům je 

obecnou aktivitou, která nemá zřetelnou vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 68  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Tab. 1: pokračování 

Identifikace jednotlivých aktivit 

Bodové hodnocení 

vlivu navrţených 

aktivit na lokality 

Natura 2000 

Komentář k hodnocení 

Opat ení – E.2 Posílení administrativních kapacit o cí 

E.2.1 Metodická a informační podpora obcí 0 
Navrţené poskytování metodických i jiných potřebných informací týkajících se řízení obcí, zejména pro neuvolněné 

starosty a starosty v prvním funkčním období nemá vazbu k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

E.2.2 Podpora stabilizovaného hospodaření obcí 0 

Navrţené vzdělávání představitelů obcí ohledně způsobů hospodaření (investice, úvěry, schodky apod.) s cílem 

přispět k minimalizaci deficitního hospodaření obcí nemá ţádný vztah k ochraně a managementu lokalit soustavy 

Natura 2000. 

E.2.3 Rozvoj spolupráce obcí 0 
Navrţené informování představitelů obcí o moţnostech a výhodách spolupráce v rámci svazků obcí, místních akčních 

skupin atd. nemá ţádný vztah k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 
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Bylo zjištěno, ţe z celkového počtu 49 aktivit navrţených v pěti prioritách (kapitola H 

Strategie rozvoje venkova) lze očekávat u 37 aktivit nulový vliv (0 dle stupnice hodnocení) 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

V případě 7 navrţených aktivit bylo konstatováno, ţe míru jejich negativního vlivu nelze za 

současné situace přesně vyhodnotit (nedostatečná podrobnost podkladových dat k posouzení), 

přičemţ u těchto  aktivit byl konstatován moţný negativní vliv na EVL a/nebo PO (? dle 

stupnice hodnocení, -1 a  -2). U některých z těchto opatření bylo konstatováno rozpětí od 

potenciálně negativního aţ po pozitivní vliv (v závislosti na způsobu realizace aktivity, resp. 

navazujících projektů). 

U jedné navrţené aktivity (C.2.2) bylo konstatováno, ţe míru jejího negativního vlivu nelze 

za současné situace přesně vyhodnotit (nedostatečná podrobnost podkladových dat 

k posouzení), přičemţ u této aktivity byl vyloučen moţný negativní vliv na EVL a/nebo PO 

(?? dle stupnice hodnocení, 0 a  +1). 

U 3 navrţených aktivit byl konstatován mírně pozitivní vliv (+1 dle stupnice hodnocení) na 

EVL a/nebo PO. 

U jedné navrţené aktivity byl konstatován výrazně pozitivní vliv (+2 dle stupnice hodnocení) 

na EVL a/nebo PO. 

 

Pokud rozebereme situaci v jednotlivých prioritách, zjistíme následující skutečnosti.  

U všech 33 aktivit navrţených ve 3 z 5 priorit (Priorita A – Kvalita ţivota, Priorita B – 

Podnikání, Priorita E – Řízení rozvoje) byl konstatován nulový vliv (0 dle stupnice 

hodnocení) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jedná se zpravidla o obecně laděné 

aktivity administrativně-logistického charakteru, u nichţ nelze vysledovat zřetelnou vazbu 

k ochraně a managementu lokalit soustavy Natura 2000. 

V případě priority C – Ţivotní prostředí byl u 2 aktivit konstatován nulový vliv (0 dle 

stupnice hodnocení) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. U dvou předloţených 

aktivit byl konstatován moţný negativní vliv na EVL a/nebo PO (? dle stupnice hodnocení, 

+1 a  -2). U dvou aktivit byl konstatován mírně pozitivní vliv (+1 dle stupnice hodnocení) na 

EVL a/nebo PO. U jedné aktivity byl stanoven významně pozitivní vliv (+2 dle stupnice 

hodnocení) na EVL a/nebo PO. V případě 1 aktivity bylo konstatováno, ţe míru jejího 

negativního vlivu nelze za současné situace přesně vyhodnotit (nedostatečná podrobnost 

podkladových dat k posouzení), přičemţ u této  aktivit je vyloučen moţný negativní vliv na 

EVL a/nebo PO (?? dle stupnice hodnocení). 

V případě priority D - Doprava byl u 2 aktivit konstatován nulový vliv (0 dle stupnice 

hodnocení) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. U 5 předloţených aktivit byl 

konstatován moţný negativní vliv na EVL a/nebo PO (? dle stupnice hodnocení, +1 a  -2).  

 

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, ţe největší počet aktivit s moţným negativním vlivem na 

EVL či PO byl konstatován v rámci priority D - Doprava. Důvodem je skutečnost, ţe se jedná 

o projekty výstavby, modernizace a rekonstrukce silnic, jeţ ze své podstaty hrozí negativním 

ovlivnění některých předmětů ochrany EVL a PO (riziko fragmentace prostředí, zábor části 

biotopů, riziko kontaminace prostředí, zvýšené riziko kolize se ţivočichy v důsledku vyšší 

frekvence dopravy apod.). Na druhou stranu je moţné, ţe pokud budou součástí budoucích 

projektů modernizace a zlepšení technického stavu silnic v prostoru či v blízkosti lokalit 

Natura 2000 konkrétní opatření pro sníţení dopadu na okolní prostředí (např. protihluková 
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opatření, podchody či nadchody pro ţivočichy) lze očekávat zlepšení stavu oproti současnosti. 

Tato skutečnost byla v provedeném hodnocení zohledněna. 

Významný negativní vliv (-2 dle stupnice hodnocení) nebyl a priori konstatován u ţádné 

z navrţených aktivit. 

Pozitivní vliv byl konstatován u aktivit, jejichţ cílem je sníţení stávající zátěţe ţivotního 

prostředí (sníţení emisí ze sídel, průmyslu, dopravy, výstavba či rekonstrukce ČOV). 

U těch navrţených aktivit (7) u nichţ bylo konstatováno, ţe nelze za současné situace přesně 

vyhodnotit míru jejich vlivu na EVL a PO (z důvodu nedostatečné podrobnosti podkladových 

dat k posouzení), nicméně zároveň u těchto aktivit byl konstatován moţný negativní vliv na 

EVL a PO (viz aktivity označené symbolem „?“ – Tab. 1) je nezbytné přenést povinnost 

podrobného hodnocení vlivu dle § 45i ZOPK do dalších fází správních řízení – projednávání 

konkrétních záměrů. 

Riziko moţného negativního vlivu u těchto 7 aktivit (resp. navazujících budoucích projektů) 

bylo konstatováno vzhledem k tomu, ţe daná aktivita můţe být situována buď přímo do 

lokality soustavy Natura 2000, nebo její blízkosti a zároveň nelze vyloučit moţné riziko 

negativního ovlivnění předmětů ochrany EVL/PO, resp. jejich biotopů (nejčastěji v důsledku 

nutných stavebních aktivit, záboru části biotopů, zvýšené intenzity vyuţívání území apod.). 

Jakékoliv údaje o přesnější lokalizaci navrţených aktivit však v hodnocené koncepci nejsou k 

dispozici  

Detaily o jednotlivých moţných vlivech navrţených aktivit na evropsky významné lokality, 

ptačí oblasti a konkrétní doporučení pro jejich minimalizaci jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

4.6 Kumulativní vlivy ostatních známých záměrů a koncepcí 

v zájmovém území na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti 

Konkrétní navržené aktivity (budoucí projekty) budou posouzeny procesem 

EIA, pokud to bude vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 45h,i ZOPK. 

Z těchto důvodů lze kumulativní vlivy nyní vyloučit. 

 

4.7 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant koncepce 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Koncepce byla předloţena v jedné variantě, která je vyhodnocena výše. V případě nulové 

varianty, která znamená zachování stávajícího stavu, tedy absenci aktuální Strategie rozvoje 

venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 lze uvaţovat s eliminací potenciálního rizika 

negativního vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti v případě 7 navrţených 

aktivit - viz Tab. 1. Na druhou stranu by došlo k neuskutečnění 4 aktivit, u nichţ byl 

definován pozitivní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Schválení Strategie rozvoje 
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(aktivní varianta) neznamená a priori významně negativní ovlivnění ţádné z evropsky 

významných lokalit či ptačích oblastí. Z tohoto důvodu lze konstatovat, ţe vliv realizace 

nulové či předloţené (aktivní) varianty koncepce je z hlediska dikce §45i ZOPK shodný. 

 

5. Návrh konkrétních opatření k eliminaci 

případných negativních vlivů koncepce na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Pro vylou ení p ípadného negativního vlivu realizace hodnocené Strategie rozvoje venkova 

ve Zlínském kraji 2010 - 2015 na lokality soustavy Natura 2000 je pot e a dodr et tato 

základní doporu ení: 

 

1) Hodnocená koncepce nepřináší u některých navrţených aktivit dostatečně podrobné údaje, 
které by umoţnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah případného vlivu na jednotlivé 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jedná se o 7 aktivit navrţených v rámci 

priority C – Ţivotní prostředí a priority D - Doprava (kap. H koncepce), u nichţ bylo 

stanoveno potenciální riziko negativního vlivu (viz Tab. 1). U těchto aktivit je potřeba 

přenést poţadavek na posouzení vlivu konkrétních budoucích záměrů na EVL a PO dle § 

45h,i ZOPK do dalších fází správních řízení (územní a stavební řízení apod.). 

V uvedených fázích rozhodování o vyuţití území jsou jiţ zpravidla k dispozici konkrétní 

informace, které umoţňují podrobné vyhodnocení vlivu záměru na lokality soustavy 

Natura 2000. U konkrétních záměrů je zapotřebí poţádat o stanovisko příslušný orgán 

ochrany přírody, zda můţe daný záměr, samostatně nebo ve spojení s jinými, významně 

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45i ZOPK). 

Při realizaci konkrétních aktivit (budoucích projektů) navrţených ve Strategii rozvoje je 

nezbytné odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty ochrany 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, resp. s biotopy druhů a typy evropských 

stanovišť. 

 

6. Shrnutí a závěr 

Předmětem předkládaného hodnocení dle § 45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce: „Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji 2010 - 2015“. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda má koncepce 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných 

lokalit a/nebo ptačích oblastí. 

Pozornost hodnocení dle § 45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení vlivu konkrétních 

aktivit navrţených v rámci „Specifikace priorit, opatření a aktivit“ (kap. H) hodnocené 

Strategie rozvoje. Bylo konstatováno, ţe některé zde navrţené aktivity (resp. budoucí 
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projekty) mohou potenciálně ovlivnit lokality soustavy Natura 2000. U ostatních částí 

hodnocené koncepce bylo definováno nulové ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000.  

Předloţená Strategie rozvoje přináší návrh 37 aktivit s nulovým vlivem na lokality soustavy 

Natura 2000. V případě 7 navrţených aktivit bylo konstatováno, ţe míru jejich negativního 

vlivu nelze za současné situace (nedostatečné informace o jednotlivých aktivitách) přesně 

vyhodnotit, nicméně je zde riziko negativního ovlivnění lokalit Natura 2000 (rozmezí 

pozitivního / nulového aţ významně negativního vlivu). Vliv těchto záměrů musí být 

podrobně vyhodnocen v procesu dalšího posuzování dle § 45h,i ZOPK. U jedné navrţené 

aktivity bylo konstatováno, ţe míru jejího negativního vlivu nelze za současné situace přesně 

vyhodnotit (nedostatečná podrobnost podkladových dat k posouzení), přičemţ u této aktivity 

byl vyloučen moţný negativní vliv na EVL a/nebo PO. U tří navrţených aktivit byl 

konstatován očekávaný pozitivní vliv jejich realizace na lokality soustavy Natura 2000. U 

ţádné z navrţených aktivit nebyl a priori konstatován očekávaný významný negativní vliv (-

2) na EVL a/nebo PO. 

Jednotlivé navrţené aktivity byly blíţe komentovány (viz Tab.1), případně byla navrţena 

konkrétní doporučení pro eliminaci eventuálního negativního vlivu jejich realizace na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz Tab.1 a kap.5). 

Na základě vyhodnocení předloţené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění lze konstatovat, ţe uvedená koncepce nebude mít významný negativní vliv 

na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

V Olomouci dne 3. března 2011 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D  
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Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŢP ČR, částka 11, s. 1 – 23. 

 Percival S. M. (2001): Assessment of the Effects of Offshore Wind Farms on Birds. Ecology Consulting, 96 

p. 

 Polák P., Saxa A. (eds). (2005): Priaznivý stav biotopov a druhov európského významu. ŠOP SR, Banská 

Bystrica, 736 s. 
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 Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21.5.1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin (NATURA 2000). 

 Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŢP, ve znění pozdějších předpisů 

 Dále byla pouţita spisová agenda týkající se posuzované koncepce a internetové zdroje: 

http://www.natura2000.cz, http://www.mzp.cz 

 

Přílohy  

 Příloha 1: Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 

Kopie rozhodnutí MŢP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona 

č.114/1992 Sb. 

 

 

http://www.natura2000.cz/
http://www.mzp.cz/
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Příloha 1: Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Babí hora CZ0720013 49,2911 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy  

Beskydy CZ0724089 120357.67 3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 

      3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 

      5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 

      6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

      6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podloţích v horských oblastech (a v kontinentální 

Evropě v podhorských oblastech)  

      6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně  

      6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

      7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

      8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

      8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti  

      9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  

      9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

      9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)  

      9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

      9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  

      91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

      9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

        oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum) 

          kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Beskydy CZ0724089 120357.67   šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 

        vlk obecný (Canis lupus *) 

        střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 

        lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

        vydra říční (Lutra lutra) 

        rys ostrovid (Lynx lynx) 

      
  

netopýr velký (Myotis myotis) 

      
  

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus) 

      
  

čolek karpatský (Triturus montandoni) 

      
  

velevrub tupý (Unio crassus) 

      
    

medvěd hnědý (Ursus arctos *) 

Bílé Karpaty CZ0724090 20037,851 3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací paroţnatek  

      6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

      6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště  

      6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)  

      6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně  

      6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

      7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

      7230 - Zásaditá slatiniště 

      9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  

      9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

      9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Bílé 

Karpaty 

CZ0724090 20037,851 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  

      91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

      91G0* - Panonské dubohabřiny  

      91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy  

        

  

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) 

      střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 

      hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) 

      lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

      ţluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) 

      střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

      bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

      ohniváček černočárý (Lycaena dispar) 

      modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

      modrásek očkovaný (Maculinea teleius) 

      srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *) 

      vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

      vrkoč baţinný (Vertigo moulinsiana) 

Březnice u 

Zlína 

CZ0723401 1,0044    vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Březová-

Kalábová 

CZ0724088 1,2221     hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) 

    vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Březová-

Studený 

vrch 

CZ0723402 0,1359     vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

    vrkoč baţinný (Vertigo moulinsiana) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Čerťák CZ0723007 4,2366    hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 

Hodňovská 

dolina 

CZ0722198 7,5629     stařinec dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica) 

Hrušová 

dolina 

CZ0722199 98,2995   stařinec dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica) 

Hustopeče-

Štěrkáč 

CZ0713375 59,8452 

  

  lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

Choryňský 

mokřad 

CZ0710182 217,7489 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrţe s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition  

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

Chřiby CZ0724091 19226,451 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště  

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)  

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

   7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

  
  

  8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  

  
  

  8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti  

  
  

  9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

  
  

  9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

  
  

  9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  

  

  

  91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Chřiby CZ0724091 19226,451    ohniváček černočárý (Lycaena dispar) 

  
  

     tesařík alpský (Rosalia alpina *) 

  
  

      vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Chvalčov CZ0723406 1,1934 
  

  čolek velký (Triturus cristatus) 

Insel CZ0723012 0,4518 
  

  hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 

Jankovice-

kostel 

CZ0723750 0,0281 

  

  netopýr velký (Myotis myotis) 

Jasenová CZ0624066  53,2292 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

    hadinec nachový (Echium russicum) 

Kobylí 

hlava 

CZ0722201 3,7207 

  

hadinec červený (Echium maculatum) 

Komňa-

kostel 

CZ0723751 0,0792 

  

  netopýr velký (Myotis myotis) 

Kotrlé CZ0723813 0,4461     vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Kněţpolský 

les 

CZ0724120 521,1706 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrţe s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

91F0 - Smíšené luţní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. 

minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  

  páchník hnědý (Osmoderma eremita *) 

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Kovářův 

ţleb -obora 

CZ0720016 214,1899 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy  

Kurovice-

lom 

CZ0723409 6,651    čolek velký (Triturus cristatus) 

Lidečko-

kostel 

CZ0723752 0,0307   netopýr velký (Myotis myotis) 

Luhačovice-

zámek 

CZ0723753 0,1355 

  

netopýr velký (Myotis myotis) 

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

Mokřad 

Pumpák 

CZ0723410 1,9306 

  

čolek velký (Triturus cristatus) 

Mokřad u 

Slováckých 

strojíren 

CZ0723412 8,6276     kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) 

Morava-

Chropyňský 

luh 

CZ0714085 3205,3331 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrţe s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition  

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně  

   91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

  

bobr evropský (Castor fiber) 

hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri) 

ohniváček černočárý (Lycaena dispar) 

modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

čolek velký (Triturus cristatus) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Nad 

Jasenkou 

CZ0724121 738,575 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících  

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

    vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Nedakonický 

les 

CZ0724107  1524,7909 91F0 - Smíšené luţní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. 

minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  

  hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 

Ondřejovsko CZ0720190  298,0803 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

Ovčírka CZ0723413 10,2205     kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Polichno CZ0723415  67,1242     bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Polichno-

Pod duby 

CZ0723414 26,8077     bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Popovické 

rybníky 

CZ0723416  98,7478     kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) 

Pozděchov CZ0723417 0,3557    vrkoč útlý (Vertigo angustior) 

Pozděchov-

kostel 

CZ0723754 0,0594   vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

Přestavlcký 

les 

CZ0710148 210,1068 6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

Remízy u 

Bánova 

CZ0723421 67,418   bourovec trnkový (Eriogaster catax) 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 81  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Rochus CZ0723024 57,9347 6510 - bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Rusava-

Hořansko 

CZ0720185 73,4279 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podloţích v horských oblastech (a v kontinentální 

Evropě v podhorských oblastech)  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

Rusava-

kostel 

CZ0723755  0,024   netopýr velký (Myotis myotis) 

Semetín CZ0720033 1327,2646 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště  

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště  

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  

Semetín CZ0720033 1327,2646 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště 

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  
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RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Skalky CZ0723423 11,135   kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Slavičín-

kostel 

CZ0723756 0,1042   netopýr velký (Myotis myotis) 

Slavičín-

zámek 

CZ0723757 0,1046   netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 

Slušovice-

kostel 

CZ0723758 0,0662   netopýr velký (Myotis myotis) 

Stonáč CZ0723424 5,5088     kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Strabišov-

Oulehla 

CZ0624069 596,5873 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia)  

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy  

  střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Stráně u 

Popovic 

CZ0723425 130,8608     bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Stříţovice CZ0723426 29,5549    kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Štola 

Sintrová 

CZ0723759 0,0398   vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

Troják CZ0720153  654,2318 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

Údolí 

Bánovského 

potoka 

CZ0723430 21,6227     kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata) 

    bourovec trnkový (Eriogaster catax) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Uhliska CZ0723403 50,6736    modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

    modrásek očkovaný (Maculinea teleius) 

Újezdecký 

les 

CZ0724087 932,274 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy  

 bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Velká Vela CZ0720192 770,6784 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

Vlára CZ0723434 9,3287    sekavčík horský (Sabanejewia aurata) 

Valy-Bučník CZ0720422 1094,8844 6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Vlárský 

Průsmyk 

CZ0724430 3170,2469 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 

      6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

      6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

      7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

      9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

      9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

      9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

      91E0* -  Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Vlárský 

Průsmyk 

CZ0724430 3170,2469 

  stařinec dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. Moravica) 

      
  přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 

      
  střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 

      
    tesařík alpský (Rosalia alpina) 

Podkrálovec CZ0720435 961,88 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

Rudický les CZ0720420 497,49 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy 

Hostýnské 

vrchy 

CZ0724429 2396,5918      

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

 

čolek karpatský (Triturus montandoni) 

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 

 

 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 85  z 189 
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Příloha 1 (pokračování): Základní údaje o evropsky významných lokalitách na území Zlínského kraje 
Název EVL Kód Rozloha 

(ha) 

Předměty ochrany (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy) 

Bílé potoky CZ0720441 164,15 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

Na Koncoch CZ0720428 1734,92 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

Nad 

Kašavou 

CZ0720058 27,4914 6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

Údolí 

Okluky 

CZ0723020 17,1855    

bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

Valentová CZ0720437 558,0151 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-Brometalia) 

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského stupně 

6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové luţní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
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V. Cíle ochrany ţivotního prostředí stanovené 

na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní 

úrovni, které mají vztah ke koncepci a způsob, 

jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její 

přípravy, zejména při porovnání variantních 

řešení. 

 

V.1. Referenční cíle OŢP 

Referenční cíle ochrany ţivotního prostředí slouţí ke zjištění vazeb posuzovaného 

koncepčního dokumentu, kterým je "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji", z hlediska 

ochrany ţivotního prostředí a zároveň k vyhodnocení souladu cílů a opatření stanovených v 

posuzovaném koncepčním dokumentu s cíli ochrany ţivotního prostředí. 

Na základě analýzy relevantních národních a regionálních koncepčních dokumentů a na 

základě analýzy stavu ţivotního prostředí stanovil SEA tým základní sadu referenčních cílů 

ochrany ţivotního prostředí. Následně byl vyhodnocen vztah pěti strategických cílů 

formulovaných v posuzované "Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji" k jednotlivým 

referenčním cílům ochrany ţivotního prostředí (viz tabulka 1). Pro další podrobné hodnocení 

priorit, opatření a jednotlivých aktivit pak byly vybrány ty referenční cíle ochrany ţivotního 

prostředí, u nichţ byla identifikována moţná vazba alespoň s jedním ze strategických cílů. 
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V.2. Vazby jednotlivých strategických cílů na referenční 

cíle OŢP 

Rozvojová vize, jako formulace ţádoucího stavu venkova Zlínského kraje, kterého by mělo být 

dosaţeno naplňováním Strategie, byla stanovena takto:  

 

Ţivý, rozmanitý a rozvíjející se venkov Zlínského kraje – prostor pro kvalitní ţivot lidí, pro 

úspěšné podnikání a konkurenceschopné zemědělství, atraktivní pro návštěvníky. 

  

Na základě této vize byl stanoven celkový cíl Strategie.  

Zkoordinovat rozvojové aktivity vztahující se k venkovu Zlínského kraje tak, aby bylo 

vyuţito jeho zdrojů a zlepšily se podmínky pro ţivot, podnikání i návštěvnost venkova.  

 

K naplnění celkového cíle Strategie bylo stanoveno pět základních strategických cílů: 

  

1. Vytvořit na venkově příznivé a atraktivní prostředí pro ţivot obyvatel.  

2. Zvýšit zaměstnanost obyvatel venkova a posílit konkurenceschopnost zemědělské výroby.  

3. Zachovat, resp. zlepšit stav ţivotního prostředí venkova.  

4. Zkvalitnit dopravní dostupnost a obsluţnost venkovských obcí.  

5. Zvýšit efektivitu řízení rozvoje venkova.  

 

Vize kraje v oblasti rozvoje venkova reprezentuje podobu budoucího stavu venkova, je 

stanovena na následující šestileté období (do roku 2015). Vizi konkretizují tematicky 

zaměřené strategické cíle.  

Moţné vazby takto stanovených strategických cílů "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském 

kraji" na referenční cíle ochrany ţivotního prostředí jsou uvedeny v tab. č. 1. 
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Tab č. 1: Vazby mezi referenčními cíli OŢP a strategickými cíli koncepce 

 Referenční cíle OŢP strategický cíl  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Ovzduší, 

klima a 

odpady 

(SPŢP)  

 

dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot emisních stropů 

stanovených pro OlK pro SO2, NOx ,VOC a amoniak    

     

omezovat emise těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), 

u kterých bylo zjištěno překračování imisních limitů a 

stabilizace emisí těch látek, u kterých k překračování emisí 

nedochází 

     

přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména 

CO2 a metanu 

X X X X  

přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji      

přispět k omezování vzniku odpadů X  X   

sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími 

riziky pro zdraví obyvatel  

X     

sníţit znečištění ovzduší z dopravy  X X   

zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů      

sniţovat znečišťování ovzduší z mobilních zdrojů a malých 

lokálních topenišť 

     

stanovovat priority ve zlepšování kvality ovzduší ze 

zdravotního hlediska prostřednictvím hodnocení rizik  

     

chránit ozónovou vrstvu sniţováním spotřeby látek, které ji 

poškozují 

     

zlepšit informovanost o kvalitě ovzduší a jeho působení      

 

 

 

Hluk 

(SPŢP) 

sniţovat expozici hluku  X X X X  

zastavit zvyšování hluku, zejména dopravního, a rozšiřovat 

chráněné zóny 

     

zajistit, aby osoby pouţívající stroje a zařízení, které jsou 

zdrojem hluku a vlastníci, případně správci objektů, jejichţ 

provozem vzniká hluk, byli povinni technickými, organizačními 

a dalšími opatřeními zajistit dodrţování hygienických limitů 

hluku, hygienické limity nesmí být překračovány u hluku 

z provozoven a u hluku veřejnosti přístupné produkce hudby 

     

Povrchové a 

podzemní 

vody  

(SPŢP) 

zlepšit kvalitu povrchových vod v regionu       

sníţit environmentální rizika      

sníţit nároky na úpravu vod      

zajistit výrobu pitné zdravotně nezávadné vody z podzemních 

i povrchových zdrojů a zachování zdrojů léčebných 

a minerálních vod 

     

zlepšit stanovištní podmínky některých druhů rostlin 

a ţivočichů (ochrana biotopů) 

     

sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů  X    

zavést nové přístupy k limitům průmyslového znečištění dle 

BREF vedoucí k omezování znečištění v průmyslu v souladu 

s uplatňováním směrnice 96/61/EC (IPPC) 

     

podporovat vyuţití kalů z ČOV v zemědělství zejména 

omezováním vstupu nebezpečných látek z průmyslu do 

veřejných kanalizací 

     

stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a 

zdravotní nezávadnosti vody ze zdravotních hledisek 
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předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod  X    

 

 

 

 

Půda, 

horninové 

prostředí a 

přírodní 

zdroje  

(SPŢP) 

zamezení vlivu neţádoucích antropogenních procesů, které 

vedou k degradaci půdního a horninového prostředí 

     

omezení záborů, eroze a zhutnění půdy X     

usměrněné vyuţívání surovinových zdrojů a zabránění 

neţádoucí exploatace horninového prostředí 

     

obnova funkčního vyuţití poškozeného území      

analyzovat aplikaci principů trvale udrţitelného rozvoje a míru 

uplatnění územního plánování při vyuţívání neobnovitelných 

zdrojů surovin a při prosazování vyššího vyuţití druhotných 

surovin v jednotlivých členských zemích EU a navrhnout 

souměřitelný model pro ČR 

     

identifikovat a kvantifikovat vstupy cizorodých látek do půdy, 

včetně jejich bilancování z pohledu ekologického, 

ekonomického a zdravotního 

     

zlepšit kvalitu půdy omezením vstupu rizikových látek do 

kompostů a kalů 

     

vyuţít kontaminovaných půd pro pěstování průmyslových a 

energetických plodin 

     

omezit degradační procesy, zejména kontaminaci a zrychlenou 

erozi půd 

     

Fauna, 

flóra, 

ekosystémy 

a krajina  

komplexní řešení managementu chráněných území      

modifikace sítě chráněných území prostřednictvím vytváření 

soustavy Natura 2000 

     

zvýšení ekologické stability krajiny a její biologické 

rozmanitosti 

     

zachování krajinných hodnot prostřednictvím ochrany 

krajinného rázu 

     

harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

X X X   

 

 

Staré zátěţe  

sníţit environmentální rizika plynoucí z kontaminace půdy 

a podzemní vody  

     

sníţit zdravotní rizika      

zvýšit efektivitu vyuţívání přírodních zdrojů (např. zdrojů pitné 

vody) 

     

vyuţit tzv. ”brownfields” v urbanizovaných územích s cílem 

omezení výstavby ”na zelené louce” 

     

zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí X  X   

 

 

 

Osvěta a 

vzdělávání  

vytvořit komplexní regionální systém environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty  

     

podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení 

vzorců chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

    X 

působit na dospělou populaci za účelem podpory vhodného 

ţivotního stylu, návyků a postojů vedoucích k šetření 

přírodními zdroji, ochraně ţivotního prostředí a akceptování 

podmínek udrţitelného rozvoje 

     

zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 

ţivotního prostředí 

   X X 

prosazovat respektování principu udrţitelného rozvoje jako 

standardní součásti rozhodování veřejné správy 

     

vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 

environmentálně šetrného podnikání 

X X X X X 
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Referenční cíle ochrany ţivotního prostředí byly stanoveny na základě cílů ochrany ţivotního 

prostředí stanovených ve Státní politice ţivotního prostředí ČR, Programu ochrany přírody a 

krajiny ČR, Strategie rozvoje Zlínského kraje a Programu rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje 2010 – 2012, na základě legislativy k ochraně ţivotního prostředí. 

V následující  tabulce uvedené, vybrané, referenční cíle respektují analýzu stavu ţivotního 

prostředí v ČR a pokrývají ty oblasti ţivotního prostředí, které mohou být ovlivněny.   

 

Tab. č. 2: Vybraná sada referenčních cílů 

 Referen ní cíle O P 

1.  přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a metanu 

2.  přispět k omezování vzniku odpadů 

3.  sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky pro zdraví 

obyvatel 

4.  sníţit znečištění ovzduší z dopravy 

5.  sniţovat expozici hluku  

6.  sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 

7.  předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 

8.  omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 

9.  harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) s poţadavky na 

ochranu přírody a krajiny 

10.  zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 

11.  podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců chování,  

odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

12.  zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

13.  vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 
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VI. Závaţné vlivy (včetně sekundárních, 

synergických, kumulativních, krátkodobých, 

střednědobých a dlouhodobých, trvalých a 

přechodných, pozitivních a negativních vlivů) 

navrhovaných variant koncepce na ţivotní 

prostředí. 

 

VI.1. Hodnocení výsledného znění strategického 

dokumentu 

Strategický dokument SRVZK je tvořen pěti strategickými prioritami, které představují 

jednotlivé tematické oblasti preferovaných směrů rozvoje venkovského prostoru, které působí 

ve vzájemné provázanosti v jeden výsledný koncepční dokument:  

 A – Kvalita ţivota 

 B – Podnikání 

 C – Ţivotní prostředí 

 D – Doprava 

 E – Řízení rozvoje 

Těchto pět strategických rozvojových priorit je rozpracováno na opatření a aktivity, které 

dotvářejí realizační jádro koncepčního dokumentu SRVZK. Zvláštní postavení v této 

koncepci zaujímá priorita E, která má integrační a koordinační funkci při realizaci celého 

koncepčního dokumentu.  

Hlavním cílem „Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015“ je zajištění 

vhodných rozvojových podmínek pro malé obce do 5000 obyvatel ve Zlínském kraji, podpora 
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příleţitostí pro lokální podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních moţností, 

zlepšení dopravní dostupnosti a v neposlední řadě zlepšování ţivotního prostředí ve 

venkovském prostoru.  

 

Záměrem Zlínského kraje v oblasti rozvoje venkova je řízené podpora všech podstatných 

oblastí rozvoje venkova.  

 Priorita A je zaměřena na zkvalitnění podmínek pro ţivot v obcích, tj. na zlepšení 

vybavenosti a vzhledu obcí, podnícení vlastních aktivit obyvatel a vybudování či 

rekonstrukci potřebné infrastruktury (kulturní, sportovní atd.).  

 Priorita B na ni tematicky navazuje; jejím smyslem je podpořit podnikání a napomoci 

ke zvýšení zaměstnanosti.  

 Priorita C řeší oblast ţivotního prostředí zohledněňuje jak činnosti, které přímo 

zlepšují stav prostředí, tak i budování technické infrastruktury, jehoţ pozitivní vlivy 

na ţivotní prostředí jsou spíše nepřímé.  

 Priorita D je věnována dostupnosti jednotlivých částí kraje navzájem i dostupnosti 

kraje jako celku zvenčí, a dále v sobě zahrnuje také moţnosti pohybu v rámci kraje 

(dopravní obsluţnost).  

 Priorita E – zařazená jako poslední v pořadí, nikoliv však svým významem, je řízení 

rozvoje. Tato priorita se týká koncepčních dokumentů, správy a hospodaření obcí a 

absorpční kapacity.  

Jednotlivé priority byly věcně tematicky vymezeny provázáním řady dílčích tematických 

oblastí tak, aby byly zachyceny důleţité souvislosti, určující nosný směr rozvoje v dané 

oblasti. Názvy jednotlivých okruhů byly voleny tak, aby bylo zdůrazněno vţdy hlavní téma 

pro další moţný rozvoj venkova. 

 

Návrhová část Strategie důsledně vychází z provedené analýzy.   

Součástí východisek pro koncepční část a navrhované aktivity je analýza SWOT – přehled 

silných a slabých stránek moţností vyuţití brownfields, rozvaha příleţitostí a ohroţení 

realizace navrţené rozvojové koncepce.  
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Z hlediska potenciálních vlivů na ţivotní prostředí je potřebné posoudit kaţdý stupeň tvorby 

strategického dokumentu. Otázkou je, jak hodnotit implementační část, která představuje 

soustavu vazeb a vztahů mezi jednotlivými aktéry a soustavu cyklického hodnocení 

dosaţeného souladu s předpokladem spojeným s přípravou plánu na nadcházející období. 

Dále tato oblast zahrnuje způsob zajištění potřebných zdrojů pro realizaci Strategie a moţné 

zdroje pro jejich čerpání na úrovni evropské, republikové regionální. Je zřejmé, ţe především 

poslední oblast podléhá značným a nepředvídatelným změnám závisejícím na měnícím se 

politickém klimatu i ekonomickém rozvoji České republiky i celého evropského prostoru.  

 

VI.1.1. Část analytická 

Analytická část SRVZK je tvořena dvěma hlavními kapitolami a třemi doplňujícími 

kapitolami, které dokumentují pouţitou metodologii při tvorbě koncepce, zpracovávaní 

analytické podklady a obsahují i identifikaci stávajících problémů a bariér rozvoje 

venkovského prostoru ve Zlínském kraji. Hlavní kapitoly analýzy obsahují 

- Situační analýza venkovských území Zlínského kraje 

- Srovnání postavení venkovských obcí Zlínského kraje v rámci ostatních krajů ČR 

 

Součástí textu analytické části je i analýza SWOT, která je přehledem nejvýznamnějších 

závěrů vyplývajících z analýzy současného stavu venkovského prostoru a analýzy příčin 

zaostávání jejich rozvoje a nedokonalého vyuţívání jejich potenciálu. Tato část je zároveň i 

inventurou zdrojů a potenciálu, který je moţno při koncepční části SRVZK vyuţít.  

Analýza SWOT je rozčleněna do čtyř oblastí podle příslušnosti k jednotlivým hlavním 

stadiím pouţití této metody. 

 

Jiţ z tohoto přehledu je zřejmé, ţe se jedná o přípravu koncepčního dokumentu, který nemůţe 

předem řešit konkrétní specifika jednotlivých projektů a jednotlivých lokalit, ale je zaměřen 

celkově na venkovský prostor Zlínského kraje, který svou geografickou polohou představuje 

mozaiku katastrálních území. Prioritní směry rozvoje venkova z hlediska tematického jsou 

velmi různorodé a budou působit v jejich komplexním pojetí. Jejich koordinaci je věnován 

samostatný prioritní směr a finální lokální společenský dopad a očekávaný přínos bude 
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odhadnut předem pří schvalovacím procesu i s vyuţitím předprojektového hodnocení 

konkrétních záměru. Vzhledem k charakteru koncepce SRVZK se očekávají přednostně 

lokální pozitivní dopady a řešení lokáních problémů a bariér, pouze výjimečně je moţno 

připustit dopad regionální. Moţnosti řešení problematiky ţivota venkovských obcí do 5000 

obyvatel s sebou nesou i určité riziko ovlivnění kvality ţivotního prostředí, které se můţe 

projevit přesunem problémů do jiné oblasti, pokud nebude důsledně realizován prioritní směr 

E – Řízení koncepce. Všechny projekty budou posuzovány individuálně při projektové 

přípravě a schvalování v rámci stavebního řízení a v případech, kdy charakter projektu naplní 

podmínky zákona 100/2001 Sb., bude provedeno i hodnocení jejich vlivů na ţivotní prostředí 

jako projektová EIA.  

Analytická část je východiskem pro stanovení základních priorit definovaných 

v návrhové části SRVZK. Z hlediska celospolečenského odpovídá přesně době, ve které 

byla zpracovávána a reflektuje na základě provedeného šetření stav problémů a bariér 

rozvoje, které se projevují v současné společenské a politické situaci ve Zlínském kraji 

ve stavu, ve kterém se nalézaly v době zpracování analytické části strategického 

dokumentu.  

 

VI.1.2. Část návrhová 

Návrhová část strategického dokumentu vychází z části analytické, která představuje vstupní 

informaci o podmínkách, ve kterých bude strategie SRVZK realizována a z analýzy SWOT, 

která hodnotí hlavní potenciální moţnosti Zlínského kraje pro dosaţení základního cíle 

koncepce (vize) –  

„ iv , rozmanit  a rozvíjející se venkov Zlínského kraje – prostor pro kvalitní  ivot lidí, pro 

 sp  né podnikání a konkurenceschopné zem d lství, atraktivní pro náv t vníky.“ 

Tato část vychází z legislativního prostředí, které je dáno národními i evropskými směrnicemi 

a dokumenty, a vytváří pomoci pěti vymezených tematických priorit základní společenský 

rámec pro realizaci jednotlivých konkrétních projektů, které pozitivně ovlivní kvalitu ţivota a 

stabilitu venkovského prostoru. Součástí návrhové části strategie je i identifikace moţných 

finančních zdrojů pro realizaci prioritních projektů a způsob řízení strategie.  

Základní způsob realizace strategie spočívá v pěti strategických prioritách (tématech) 

SRVZK: 
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- A. Kvalita  ivota  

- B. Podnikání  

- C.  ivotní prost edí  

- D. Doprava  

- E. Řízení rozvoje 

Tyto strategické priority jsou vertikálně rozčleněny na opatření (A – 2 opatření, B – 3 

opatření, C – 2 opatření, D – 1 opatření, E – 2 opatření) a následně zpracovány ve formě 

navrţených aktivit podle příslušnosti do jednotlivých opatření.  

Podrobné členění je uvedeno v tab. 1a aţ 1e v příloze č. 3, orientační struktura SRVZK je 

uvedena v příloze č. 1.  

Vlivy na ţivotní prostředí se mohou projevit v praxi při realizaci priorit A, B, C a D, které 

mohou ovlivnit ţivotní prostředí i s rizikem přesunu řešených problémů do jiných oblastí. 

Tomu má účinně bránit aktivita v rámci prioritního tématu E – Řízení rozvoje, která má pro 

celou koncepci funkci integrační a koordinační.  

 

VI.1.3. Implementace strategie 

Implementace strategie SRVZK je zaloţena na třech krocích:  

- Proces realizace 

- Monitoring realizace  

- Realizační plán 

Součástí implementace strategie SRVZK bude i pravidelné monitorování a hodnocení 

realizace Strategie, které představuje opakující se cyklus implementace a aktualizace SRVZK. 

Monitorování je v návrhové části SRVZK shrnuto dá následujících činností: 

 
- Zpracování přehledu realizovaných aktivit (akcí), soustředění údajů za jednotlivá opatření 

a priority 

- Zjištění průběţných referenčních hodnot monitorovacích indikátorů 

- Vyhodnocení efektů, resp. dosaţeného pokroku  
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Těţiště monitoringu realizace SRVZK spočívá především ve vyhodnocování realizovaných 

aktivit, zatímco role statistických údajů je spíše doplňková. Jako statistické údaje se navrhují 

následující indikátory: 

 

Součástí implementace SRVZK je i finanční plán, který je zaměřen na moţné a dostupné 

finanční zdroje a vyčísluje potřebné finanční nároky pro jednotlivá léta řešení SRVZK. 

 

VI.2. Varianty řešení koncepčního dokumentu 

Jak je zdůvodněno v kapitole VIII., SRVZK je koncepčním materiálem vycházejícím 

ze současného stavu společenské, hospodářské a environmentální situace v malých obcích 

Zlínského kraje a analýzy SWOT, která hodnotí moţnosti jejich dalšího rozvoje a dosaţení 

hlavního cíle SRVZK i nejvýznamnější rizika, která jsou s jeho realizací spojena, a je proto 

finálně po diskusích při zpracování jednotlivých etap SRVZK a po provedeném zjišťovacím 

řízení EIA zpracována jako jednovariantní materiál. Finální znění SRVZK vychází 

z dosavadního vývoje venkova a bariér a problémů, které negativně ovlivňují další rozvoj 

venkova ve Zlínském kraji a reflektuje i objektivní podmínky postavení venkovského 

prostoru Zlínského kraje v rámci ČR. Příprava SRVZK pro období do roku 2015 probíhala po 

dobu asi jednoho roku a zohledňuje stanoviska a podněty představitelů malých obcí – 

adresátů programu vymezeného rámcem SRVZK i členů řídícího výboru i dalších subjektů, 

které pro tvorbu SRVZK poskytly materiály a náměty.   
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Významnou oblastí hodnocení témat a projektů rozvoje venkovského prostoru Zlínského 

kraje a jejich zařazení priority a aktivní opatření a úkoly je moţnost zajištění potřebných 

prostředků pro podporu rozvoje venkova a jejich efektivního vyuţití. Tato část koncepce 

vychází ze současného legislativního rámce a přehledu moţných vyuţitelných fondů EU i 

ČR, počítá i s vyuţitím vlastních prostředků a souběhem moţností financování 

nejvýznamnějších aktivit. Pro jednotlivé roky řešení je navrţen i finanční plán. I tato oblast je 

zpracována po diskusích univariantně, s moţností flexibilního uzpůsobení podle konkrétních 

podmínek hospodářského vývoje a finančních moţností jednotlivých uvaţovaných fondů 

během návrhového období. Proto nebylo potřebné řešit a navrhovat ve výsledném 

koncepčním materiálu SRVZK samostatně odlišené varianty řešení a koncepce je 

formulována jako univariantní dokument. Alternativní řešení je však moţné při implementaci 

Strategie – výběru a realizaci jednotlivých projektů při respektování rámce schválených 

intervencí (priorit, opatření a aktivit). 

 

VI.3. Hodnocení návrhové a implementační části 

K hodnocení návrhové a implementační částí byla pouţita sada referenčních cílů ochrany 

ţivotního prostředí, která je uvedena v tabulce č. 2. V dalším postupu byl hodnocen vzájemný 

vztah referenčních cílů a k nim příslušejícím opatření hodnoceného koncepčního dokumentu.  

Jednotlivé oblasti, jejichţ rozvoj je potřeba podporovat, jsou specifikovány formou priorit. 

Ty představují relativně obecná rozvojová témata, tedy hlavní okruhy, jimţ by v rozvoji 

venkova měla být věnována pozornost. Na základě provedených analýz byly pro Strategii 

rozvoje venkova zvoleny následující priority:  

A. Kvalita ţivota  

B. Podnikání  

C. Ţivotní prostředí  

D. Doprava  

E. Řízení rozvoje 
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Rozvojová témata definovaná v rámci jednotlivých priorit jsou v dokumentu dále blíţe 

vymezena opatřeními. Opatření zuţují relativně široké pojetí priorit a specifikují stěţejní 

oblasti v jednotlivých prioritách.  

 

Tab. č. 3: Specifické cíle (opatření) SRVZK 

Strategický cíl/ prioritní oblast Specifický cíl - opatření 

  

A. Kvalita ţivota 

A.1 Posílení vybavenosti obcí 

 

A.2 Rozvoj ţivota v obcích  

 

  

B. Podnikání 

B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem 

zemědělství 

 

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování 

zaměstnatelnosti obyvatel 

 

B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

  

C. Ţivotní prostředí 

C.1 Péče o ţivotní prostředí a jeho ochrana 

 

C.2 Zlepšení technické infrastruktury  

 

  

D. Doprava 
D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti  

 

  

E. Řízení rozvoje 

E.1 Uplatňování rozvojových nástrojů  

 

E.2 Posílení administrativních kapacit obcí  

 

 

Za účelem zjištění, zda navrhovaná opatření (specifické cíle) jsou v souladu s cíli ochrany 

ţivotního prostředí, bylo provedeno zjištění moţných vazeb těchto, v dokumentu stanovených 

opatření se sadou referenčních cílů ochrany ţivotního prostředí. Výsledky této analýzy jsou 

uvedeny v tabulce č. 5. Pro toto a všechna další hodnocení byla pouţita následující stupnice: 

stupnice hodnocení: +2 – siln  pozitivní vliv, +1 – sla   pozitivní vliv 

0 – bez vlivu 

-1 – sla   negativní vliv, -2 – siln  negativní vliv 
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Tab. č. 4: Vazby mezi referenčními a specifickými cíli 

 

Referenční cíl č. 

ochrany 

ţivotního 

prostředí 

Vazby specifických a referenčních cílů 

Specifické cíle - opatření   

 

A.1. 

 

A.2. 

 

B.1. 

 

B.2. 

 

B.3. 

 

C.1. 

 

C.2. 

 

D.1. 

 

E.1. 

 

E.2. 

1.  +1 0 0 0 0 0 +1 +1;  

-1 

0 0 

2.  0 0 +1 +1 0 +1 +2 0 0 0 

3.  0 0 0 +1;  

-1 

0 +1 +1 0 0 0 

4.  0 0 0 0 +1;  

-1 

0 0 +1;  

-1 

0 0 

5.  0 0 0 0 +1;  

-1 

0 0 +1;  

-1 

0 0 

6.  0 0 +1 +1 0 +1 +2 0 0 0 

7.  0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

8.  0 0 +1 0 0 0 0 +1;  

-1 

0 0 

9.  +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 

10.  +1 0 +1 +1 +1 0 +1 0 0 0 

11.  +1 +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

12.  +1 +1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

13.  +1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0 

 

Moţný negativní vliv na sloţky ţivotního prostředí byl identifikován u opatření B.2., B.3. a 

D.1.  

V případě opatření:  

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel 

Shodou různých okolností mohou nastat situace, kdy podnikatelské subjekty, ve snaze o 

dosaţení zisku, udrţení konkurenceschopnosti aj. se budou ubírat směrem sniţování nákladů i 

za cenu zvyšování negativních dopadů na některou ze sloţek ţivotního prostředí. Podrobnější 

analýza bude provedena u hodnocení opatření, která jsou k realizaci tohoto cíle stanovena. 

 

V případě opatření: 

B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

s rozvojem cestovního ruchu vţdy souvisí potenciální nebezpečí vyšších nároků na dopravní 

obsluţnost turisticky atraktivních lokalit, jakoţ i zvýšeným pohybem návštěvníků těchto 

oblastí. Top sebou přináší nebezpečí vyšších emisí z dopravy, zvýšení hlukových emisí a 

rovněţ i nebezpečí poškození přírody v okolí těchto lokalit. 
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V případě opatření: 

D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti  

se jedná o nebezpečí, ţe v regionu vzroste objem osobní a nákladní automobilové dopravy a 

projektované nové, případně rekonstruované komunikace, mohou být vedeny v blízkosti 

obytných zón a můţe tak dojít jednak k negativní změně hlukového klimatu v lokalitě a s tím 

souvisejícímu vyššímu znečištění ovzduší emisemi výfukových plynů. Podrobnější analýza 

bude provedena u hodnocení opatření, která jsou k realizaci tohoto cíle stanovena. 

 

Formulované prioritní oblasti (strategické cíle) "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském 

kraji" a k nim příslušející opatření (specifické cíle) jsou v dokumentu podrobně 

rozpracovány na jednotlivé aktivity, které tak mají přímou vazbu na danou prioritní oblast 

(strategický cíl).   

Aktivity představují nejniţší článek návrhové struktury. Ty jsou nejkonkrétnějším stupněm 

návrhové části. Jejich vymezení je formulováno jiţ jako konkrétní činnosti, které mají být pro 

dosaţení vize a cílů uskutečněny.  

Podrobný výčet struktury priorit, opatření a k nim navrţených aktivit je uveden 

v následujících tabulkách. 
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Tab. č. 5a: Cíle, opatření a aktivity 

Strategický cíl/ priorita                                                    A. Kvalita ţivota 

Specifický cíl/opatření Navrhované aktivity 

A.1 Posílení vybavenosti obcí 

 

 

A.1.1 Podpora optimálního způsobu zajištění 

základního školství ve venkovských obcích  

A.1.2 Zkvalitnění poskytování sociální péče a 

posilování informovanosti občanů o moţnostech 

vyuţívání sociálních sluţeb.  

A.1.3 Rozšíření zdravotnické péče v obcích  

A.1.4 Zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné 

sluţby.  

A.1.5 Podpora zvyšování zastoupení komerčních 

sluţeb v obcích do 500 obyvatel.  

A.1.6 Zvyšování příleţitostí pro bydlení, zejména 

vyuţívání ploch v zastavěném území obcí.  

A.1.7 Zlepšení stavu a údrţba veřejných prostranství 

a budov a péče o veřejnou zeleň  

A.2 Rozvoj ţivota v obcích  

 

A.2.1 Budování a modernizace sportovní a kulturní 

infrastruktury.  

A.2.2 Podpora spolkového ţivota.  

A.2.3 Podpora pořádání kulturních akcí a udrţování 

místních tradic.  

A.2.4 Posílení zapojení obyvatel do ţivota obce.  
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Tab. č. 5b: Cíle, opatření a aktivity 

Strategický cíl/ priorita                                                    B. Podnikání 

Specifický cíl/opatření Navrhované aktivity 

B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních 

forem zemědělství 

 

 

 

B.1.1 Podpora rozvoje zemědělství a diverzifikace 

zemědělských činností  

B.1.2 Podpora specializovaných výrob – vinařství, 

ovocnářství, včelařství a dalšího drobného 

chovatelství, zahrádkářství.  

B.1.3 Podpora předkládání projektů zemědělských 

subjektů, zejména do Programu rozvoje venkova  

B.1.4 Rozvíjení spolupráce s Agrární komorou ZK.  

 

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a 

zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel 

 

B.2.1 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na 

venkově a tradičních venkovských řemesel a činností.  

B.2.2 Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého a 

středního podnikání a vytváření podmínek pro 

příchod nových podnikatelů.  

B.2.3 Podpora realizace rekvalifikací a zvyšování 

zájmu obyvatel o podnikání  

B.2.4 Rozvoj spolupráce s hospodářskými komorami 

a dalšími subjekty, které mají vazbu na 

podnikatelskou sféru v kraji.  

B.2.5 Podpora řešení regenerace venkovských 

brownfields a obnova zastaralého zemědělského 

majetku.  

B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

 

B.3.1 Podpora aktivit zacílených na domácí 

návštěvnost.  

B.3.2 Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a 

přírodní a kulturní atraktivity  

B.3.3 Podpora projektů a tvorby produktů 

věnovaných specifickým formám CR (agroturistika, 

venkovská turistika, hipoturistika atd.).  

B.3.4 Iniciace intenzivnější spolupráce se 

slovenskými subjekty v oblasti CR.  

.  
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Tab. č. 5c: Cíle, opatření a aktivity 

Strategický cíl/ priorita                                                    C. Ţivotní prostředí 

Specifický cíl/opatření Navrhované aktivity 

C.1 Péče o ţivotní prostředí a jeho ochrana 

 

 

C.1.1 Podpora projektů likvidace starých 

ekologických zátěţí  

C.1.2 Podpora sniţování emisí tuhých znečišťujících 

látek.  

C.1.3 Podpora ochrany, udrţení a zlepšení stavu 

významných přírodních lokalit.  

C.1.4 Podpora hospodaření v lesích.  

C.1.5 Posílení role zemědělců v údrţbě krajiny  

C.2 Zlepšení technické infrastruktury  

 

C.2.1 Zajištění čištění odpadních vod a 

odkanalizování obcí v souladu s legislativou EU  

C.2.2 Zachování a rozšíření systému sběru odpadu a 

zpracování vyuţitelných druhů odpadu.  

C.2.3 Dobudování účinných protipovodňových 

opatření.  

C.2.4 Podpora vyuţívání obnovitelných a 

alternativních zdrojů energie.  

. 

 

Tab. č. 5d: Cíle, opatření a aktivity 

Strategický cíl/ priorita                                                    D. Doprava 

Specifický cíl/opatření Navrhované aktivity 

D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obsluţnosti  

 

D.1.1 Podpora vybudování dálnic a rychlostních 

komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy.  

D.1.2 Zlepšení stavu silnic II. a III. třídy.  

D.1.3 Budování a rekonstrukce místních komunikací  

D.1.4 Rozvoj krajského systému integrované 

dopravy, včetně podpory vzniku přestupních 

terminálů v místech styku jednotlivých dopravních 

systémů.  

D.1.5 Dořešení problémů v zajištění dopravní 

obsluţnosti venkovských obcí.  

D.1.6 Výstavba cyklostezek mezi jednotlivými 

obcemi kraje a v turisticky atraktivních oblastech.  

D.1.7 Podpora projektů zvyšujících bezpečnost 

silničního provozu  
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Tab. č. 5e: Cíle, opatření a aktivity 

Strategický cíl/ priorita                                                    E. Řízení rozvoje 

Specifický cíl/opatření Navrhované aktivity 

E.1 Uplatňování rozvojových nástrojů  

 

 

E.1.1 Podpora širšího uplatnění strategických 

dokumentů  

E.1.2 Vytváření / aktualizace územních plánů  

E.1.3 Zohlednění rozvoje venkova v koncepčních 

dokumentech kraje  

E.1.4 Podpora realizace komplexních pozemkových 

úprav  

E.1.5 Podpora vyšší míry vyuţívání dotačních 

programů (krajských, národních, evropských)  

E.1.6 Zajištění pokračování realizace Podprogramu 

na podporu obnovy venkova Zlínského kraje.  

E.2 Posílení administrativních kapacit obcí  

 

E.2.1 Metodická a informační podpora obcí.  

E.2.2 Podpora stabilizovaného hospodaření obcí.  

E.2.3 Rozvoj spolupráce obcí.  

.  

Jednotlivá opatření byla v SEA procesu hodnocena ve vztahu k referenčním cílům ochrany 

ţivotního prostředí (viz tab. č.2). Dále byl v tomto procesu stanoven i potenciální vliv 

realizace jednotlivých opatření na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, jejichţ popis je 

uveden v následující tabulce. 

Tab. č. 6: Hodnocené sloţky ţivotního prostředí 

sloţka č. Popis 

1 obyvatelstvo, lidské zdraví 

2 fauna, flora, ekosystémy 

3 krajina 

4 půda, horninové prostředí 

5 voda 

6 ovzduší, klimatické faktory 

7 hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a archeologického 

dědictví 

K hodnocení byla pouţita stejná hodnotící stupnice, jak byla uvedena v případě zjištění vazeb 

mezi specifickými a referenčními cíli OŢP. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulkách č. 

7 aţ 16 v příloze č. 4. 

 

Moţné negativní vlivy na ţivotní prostředí byly identifikovány u aktivit, které se týkají 

budování moderní dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji, zejména pak dobudování sítě 

dálnic a rychlostních komunikací v kraji, tejne tak i budování e rekonstrukce místních 

komunikací. Dalšími aktivitami, při jejichţ realizaci by mohlo dojít k negativním vlivům na 

sloţky ţivotního prostředí je problematika rozvoje podnikání a automobilové turistiky. Při 
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realizaci aktivit uvedeného charakteru můţe, jejich nevhodnou aplikací, dojít k negativním 

vlivům na kvalitu ovzduší, vod a půdy a zhoršení ţivotních podmínek obyvatel v důsledku 

zvýšení hlukové zátěţe obyvatelstva a rovněţ jsou i rizika vyšších emisí škodlivin 

z výfukových plynů do ovzduší.  

V těchto případech se ovšem jedná o vlivy lokální, vztaţené k blízkému okolí  dané aktivity. 

Při výběru projektů a jejich předprojektové analýze je nutno, v těchto případech, důkladně 

analyzovat tyto moţné negativní vlivy a minimalizovat je výběrem takových projektů, které 

řeší, kromě stránky podnikatelské i minimalizaci vlivů realizace projektu na komplex sloţek 

ţivotního prostředí a minimalizuje negativní dopady na zdraví obyvatel. 

Podrobný rozbor moţných vlivů vyplývajících z realizace těchto opatření a aktivit je uveden 

v tabulkách č. 17 aţ 21 v dalším textu. 

 

Opatření, u kterých lze očekávat, při jejich realizaci, i negativní vlivy jsou tato: 

B.2.1 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově a tradičních venkovských 

řemesel a činností.  

B.2.2 Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého a středního podnikání a vytváření 

podmínek pro příchod nových podnikatelů 

B.3.1 Podpora aktivit zacílených na domácí návštěvnost.  

B.3.2 Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a přírodní a kulturní atraktivity  

B.3.3 Podpora projektů a tvorby produktů věnovaných specifickým formám CR 

(agroturistika, venkovská turistika, hipoturistika atd.). 

D.1.1 Podpora vybudování dálnic a rychlostních komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy.  

D.1.3 Budování a rekonstrukce místních komunikací  

U uvedených opatření bylo provedeno detailní zhodnocení moţných vlivů a navrţeny 

podmínky při jejich realizaci. Reformulace těchto opatření není navrhována. 
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Tab. č. 17: Hodnocení opatření B.2.1. 

Opatření:    Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově a tradičních venkovských řemesel a    

činností.    

Referenční cíle  Komentář 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ , 

zejména CO2 a metanu 

0 Bez vlivu 

2. přispět k omezování vzniku odpadů +1 Tradiční venkovská řemesla nejsou 

zpravidla zdrojem odpadů, spíše odpady ke 

své činnosti vyuţívají  

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

+1; -1 Rozvoj hospodářských aktivit na venkově 

můţe přinést nové zdroje znečištění 

ovzduší 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 Bez vlivu 

5. sniţovat expozici hluku  0 Bez vlivu 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  

difuzních zdrojů 

0 Bez vlivu 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 

vod 

0 Bez vlivu 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1 Rozvoj tradičních venkovských řemesel a 

činností zpravidla nevyţaduje nové zábory 

půdy 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska 

cestovního ruchu) s poţadavky na ochranu přírody 

a krajiny 

+1 Rozvoj tradičních venkovských řemesel 

můţe přispět k harmonizaci vyuţití území 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

+1 podpora rozvoje aktivit na venkově zlepší 

podmínky podnikání 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený 
na osvojení vzorců chování, odpovídajících 

principům udrţitelného rozvoje 

0 Bez vlivu 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do 
rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

0 Bez vlivu 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

+1 podpora rozvoje aktivit na venkově zlepší 

podmínky podnikání 

Sloţky ŢP   

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 Viz komentář k ref cíli č. 2, 9 a 10 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 Bez vlivu 

3. krajina 0 Bez vlivu 

4. půda, horninové prostředí 0 Bez vlivu 

5. voda 0 Bez vlivu 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 Bez vlivu 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

+1 Viz komentář k ref cíli č. 9 

Návrh reformulace opatření:  Není navrhována 

 

Návrh podmínek pro realizaci: Při realizaci konkrétních projektů této aktivity nedocházelo k dalšímu 

znečištění ovzduší    
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Tab. č. 18: Hodnocení opatření B.2.2. 

Opatření:    Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého a středního podnikání a vytváření podmínek 

pro příchod nových podnikatelů     

Referenční cíle  Komentář 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ , 

zejména CO2 a metanu 

0 Bez vlivu 

2. přispět k omezování vzniku odpadů +1; -1 Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově 

můţe k navýšení  vzniku odpadů 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

+1; -1 Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově 

můţe přinést nové zdroje znečištění 

ovzduší 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 Bez vlivu 

5. sniţovat expozici hluku  0 Bez vlivu 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  

difuzních zdrojů 

0 Bez vlivu 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 

vod 

0 Bez vlivu 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1; -1 Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově 

můţe vyţadovat zábory půdy 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska 

cestovního ruchu) s poţadavky na ochranu přírody 

a krajiny 

0 Bez vlivu 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

+1 podpora rozvoje podnikání na venkově 

zlepší podmínky  

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený 
na osvojení vzorců chování, odpovídajících 

principům udrţitelného rozvoje 

0 Bez vlivu 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do 
rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

0 Bez vlivu 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

+1 Viz komentář k ref cíli č. 10 

Sloţky ŢP   

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 Bez vlivu 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 Bez vlivu 

3. krajina +1 Viz komentář k ref cíli č. 9 

4. půda, horninové prostředí +1; -1 Viz komentář k ref cíli č. 8 

5. voda 0 Bez vlivu 

6. ovzduší, klimatické faktory +1; -1 Viz komentář k ref cíli č. 3 a 8 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

0 Bez vlivu 

Návrh reformulace opatření:  Není navrhována 

 

Návrh podmínek pro realizaci: Nové podnikatelské aktivity připustit pouze za předpokladu, ţe nepovedou k 

navýšení produkce odpadů a  ke znečištění ovzduší a dalších sloţek ţivotního prostředí 
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Tab. č. 19:  Hodnocení opatření B.3.1., B.3.2. a B.3.3. 

Opatření:     Podpora aktivit zacílených na domácí návštěvnost.  

Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a přírodní a kulturní atraktivity. 

Podpora projektů a tvorby produktů věnovaných specifickým formám CR (agroturistika, 

venkovská turistika, hipoturistika atd.). 

Referenční cíle  Komentář 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ , 

zejména CO2 a metanu 

0 Bez vlivu 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 Bez vlivu 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

0 Bez vlivu 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy +1; -1 realizace aktivit pro zvýšení cestovního 

ruchu přináší zvýšení četnosti dopravy a 

tedy i zvýšení emisí z dopravy 

5. sniţovat expozici hluku  +1; -1 realizace aktivit pro zvýšení cestovního 

ruchu přináší zvýšení dopravního hluku 

v blízkosti komunikací 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  

difuzních zdrojů 

0 Bez vlivu 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 

vod 

0 Bez vlivu 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 Bez vlivu 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska 

cestovního ruchu) s poţadavky na ochranu přírody 

a krajiny 

+1 projekty ze zaměřením na agroturistiku, 

hypoturistiku jsou jednoznačným přínosem 

pro harmonizaci vyuţití území 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

+1 Zvýšení cestovního ruchu rozšíří moţnosti 

pro podnikatelské aktivity 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený 
na osvojení vzorců chování, odpovídajících 

principům udrţitelného rozvoje 

0 Bez vlivu 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do 
rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

0 Bez vlivu 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

+1 Zvýšení cestovního ruchu rozšíří moţnosti 

pro podnikatelské aktivity 

Sloţky ŢP   

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 Bez vlivu 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 Bez vlivu 

3. krajina 0 Bez vlivu 

4. půda, horninové prostředí 0 Bez vlivu 

5. voda 0 Bez vlivu 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 Bez vlivu 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

+1  

Návrh reformulace opatření:  Není navrhována 

 

Návrh podmínek pro realizaci: Při realizaci těchto aktivit řešit i problematiku dopravy do turisticky 

zajímavých oblastí včetně parkování vozidel návštěvníků 

 

 

 

 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 109  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Tab. č. 20: Hodnocení opatření D.1.1. 

Opatření:    Podpora vybudování dálnic a rychlostních komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy 

 

Referenční cíle  Komentář 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ , 

zejména CO2 a metanu 

+1; -1 Výstavba komunikací přináší zvýšení 

četnosti dopravy a tedy i zvýšení emisí 

CO2z dopravy 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 Bez vlivu 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

0 Bez vlivu 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy +1; -1 Výstavba komunikací přináší zvýšení 

četnosti dopravy a tedy i zvýšení emisí 

z dopravy 

5. sniţovat expozici hluku  +1; -1 Jedná se o lokální vliv dopravního hluku 

v blízkosti komunikací 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  

difuzních zdrojů 

0 Bez vlivu 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 

vod 

0 Bez vlivu 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1; -1 Výstavba komunikací téměř vţdy vyţaduje 

zábor půdy 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska 

cestovního ruchu) s poţadavky na ochranu přírody 

a krajiny 

0 Bez vlivu 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

0 Bez vlivu 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený 
na osvojení vzorců chování, odpovídajících 

principům udrţitelného rozvoje 

0 Bez vlivu 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do 
rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

0 Bez vlivu 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

0 Bez vlivu 

Sloţky ŢP   

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 a 5 

2. fauna, flora, ekosystémy +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

3. krajina +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

4. půda, horninové prostředí +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

5. voda 0 Bez vlivu 

6. ovzduší, klimatické faktory +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

0 Bez vlivu 

Návrh reformulace opatření:  Není navrhována 

 

Návrh podmínek pro realizaci: : Při výběru tras pro nové komunikace pečlivě váţit všechny moţné dopady 

na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (ovzduší, podzemní a povrchové vody, půdu) a na lidské zdraví, 

současně s výstavbou komunikací realizovat  i protihluková opatření a trasy komunikací navrhovat 

s ohledem na minimalizaci trvalých záborů půdy 
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Tab. č. 21: Hodnocení opatření D.1.3. 

Opatření:    Budování a rekonstrukce místních komunikací  

 

Referenční cíle  Komentář 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ , 

zejména CO2 a metanu 

+1; -1 Výstavba komunikací přináší zvýšení 

četnosti dopravy a tedy i zvýšení emisí 

CO2z dopravy 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 Bez vlivu 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

0 Bez vlivu 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy +1; -1 Výstavba komunikací přináší zvýšení 

četnosti dopravy a tedy i zvýšení emisí 

z dopravy 

5. sniţovat expozici hluku  +1; -1 Jedná se o lokální vliv dopravního hluku 

v blízkosti komunikací 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  

difuzních zdrojů 

0 Bez vlivu 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 

vod 

0 Bez vlivu 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1; -1 Výstavba komunikací téměř vţdy vyţaduje 

zábor půdy 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska 

cestovního ruchu) s poţadavky na ochranu přírody 

a krajiny 

0 Bez vlivu 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

0 Bez vlivu 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený 
na osvojení vzorců chování, odpovídajících 

principům udrţitelného rozvoje 

0 Bez vlivu 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do 
rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

0 Bez vlivu 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

0 Bez vlivu 

Sloţky ŢP   

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 a 5 

2. fauna, flora, ekosystémy +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

3. krajina 0 Bez vlivu 

4. půda, horninové prostředí 0 Bez vlivu 

5. voda 0 Bez vlivu 

6. ovzduší, klimatické faktory +1; -1 viz komentář k ref. cíli č. 1, 4 , 5 a 8 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

0 Bez vlivu 

Návrh reformulace opatření:  Není navrhována 

 

Návrh podmínek pro realizaci: Při výběru tras pro nové místní komunikace pečlivě váţit všechny moţné 

dopady na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (ovzduší, podzemní a povrchové vody, půdu) a na lidské 

zdraví, současně s výstavbou komunikací realizovat i protihluková opatření a trasy komunikací navrhovat 

s ohledem na minimalizaci trvalých záborů půdy 

 

 

Sada navrhovaných opatření je velmi dobře nastavena. Postihuje všechny problémové oblasti, 

klade důraz na jejich řešení a dle provedeného hodnocení jednotlivých navrhovaných opatření 
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dobře pokrývá i všechny referenční cíle ochrany ţivotního prostředí a při jejich realizací lze 

očekávat, ve velké většině případů, pozitivní vliv na zdraví obyvatel a jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí. 

Jak je patrné z  hodnocení jednotlivých opatření, vyskytují se opatření, která mohou, při 

necitlivé aplikaci, mít ve svých důsledcích negativní dopady na některou ze sloţek ţivotního 

prostředí. Tato skupina sedmi opatření byla rozpracována v tabulkových formulářích do 

podrobného hodnocení jejich moţných vlivů na ţivotní prostředí. Jejich případné negativní 

dopady jsou řešeny v komentáři u hodnocení jednotlivých opatření. Reformulace opatření 

navrhována není, jsou ovšem navrţeny podmínky realizace u těchto opatření 

Tabelární hodnocení vztahu konkrétních cílů a opatření SRVZK k referenčním cílům a 

sloţkách ţivotního prostředí je uvedeno v příloze č. 4 tohoto dokumentu. 

 

VI.4. Posouzení strategického dokumentu pokud jde o 

očekávané environmentální aspekty 

Potenciální rizika spočívají v riziku, ţe řešení problémů ţivota malých obcí způsobí, ţe se 

problém nevyřeší beze zbytku a ţe dojde k jeho přesunu do jiné oblasti ţivota obce, případně 

se jeho vliv přesune na jiný katastr. Příkladem můţe být přesun problému špatné dopravní 

dostupnosti a nedostatečného prostoru pro bydlení do oblasti zvýšené zátěţe ţivotního 

prostředí hlukem a imisemi. Klasické obavy jsou ze zvýšené environmentální zátěţe 

související s regenerací brownfields, včetně brownfields zemědělského typu. Zátěţ ţivotního 

prostředí při původním vyuţívání byla sice mnohdy podstatně vyšší, ale poté, co byly původní 

aktivity utlumeny a plochy opuštěny, docházelo k jejich devastaci spojené mnohdy s invazí 

vhodných biologických druhů a počátečními stadii přirozené sukcese v opuštěných areálech. 

V tomto období se brownfields stávají z hlediska vlivu na okolí relativně nerušivými 

lokalitami, které kvalitu svého okolí ovlivňují především svou přítomností a případným 

únikem kontaminace prostředí z dřívější doby. Obnovení činnosti nebo náhrada jinou činností 

s sebou nese riziko opětovného zvýšeného pohybu osob a materiálu a provoz nových 

technologií, které jsou zdrojem škodlivin a případného narušení současných relativně 

klidných ţivotních podmínek v okolí. Po období klidu a stagnace při nevyuţívání potenciálu 

současných brownfields se můţe obnova jejich činnosti projevit v nejbliţším okolí, případně 

podél dopravních cest, jako faktor zhoršení ţivotních podmínek a negativního ovlivnění 
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některých sloţek ekosystémů. Při vysoké diverzně cílových projektových záměrů není moţno 

na úrovni koncepce formulovat konkrétní výstupy, které jsou místěn specifické a je nutno je 

posoudit individuálně pro kaţdý projekt s ohledem na místní podmínky, současný i budoucí 

očekávaný způsob ovlivnění ţivotního prostředí v okolí konkrétního brownfields a přítomnost 

objektů a osob, které je dle současné legislativy potřebné chránit. Této situaci má účinně 

bránit aktivita v tematickém prioritním směru E – Řízení strategie.  

Na základě údajů ze SRVZK a „Oznámení“ hodnocení vlivů záměru na ţivotní prostředí, 

vyjádření dotčených subjektů a provedených konzultací je moţno formulovat následující 

potenciální oblasti vlivů SRVZK na ţivotní prostředí: 

1. Vlivy na obyvatelstvo – většinou pozitivní, případné negativní vlivy jsou 

pravděpodobně nevýznamné, za daných okolností jsou preventabilní. Vzhledem 

k současným poţadavkům a spektru současných záměrů při rozvoji venkova se 

očekává převaha pozitivních vlivů. Potenciální negativní vlivy na veřejné zdraví 

mohou mít spíše lokální charakter a mohou se projevit pouze za předpokladu, ţe 

rozvojové projekty neprojdou předprojektovým posouzením z hlediska vlivů na 

ţivotní prostředí a veřejné zdraví. V souvislosti s rozvojem venkova je nutno 

upozornit na problematiku obytného prostředí, jehoţ kvalita je ovlivněna i 

charakterem bydlení, jeho funkčností a estetickou hodnotou sídel, jakoţ i dostupností 

občanské vybavenosti a moţností získání obţivy v místě bydliště nebo v dopravně 

dosaţitelné vzdálenosti.  

2. Vlivy na abiotické sloţky ekosystémů a funkčnost ekosystémů. Při dodrţení kriterií 

pro přijetí projektů buď bez jakýchkoliv vlivů, případně jsou vlivy zanedbatelné a 

přijatelné z hlediska současného způsobu hospodaření v krajině. Jednotícím kriteriem 

pro přijetí rozvojových projektů je jejich přínos některému aspektu ţivotních 

podmínek obyvatel malých obcí ve Zlínském kraji v případě neutrálního vlivu na 

ţivotní prostředí, případně jejich přínos krajinotvorby, ekologické stability, podpora 

ţivotních podmínek chráněných druhů rostlin a ţivočichů a zajištění potřebné kvality 

sloţek ţivotního prostředí včetně hlukové situace v dotčených sídlech. Podle 

příslušnosti projektu k některé prioritě (tématu realizace Strategie) je moţno očekávat 

zaměření buď do zlepšování obytného prostředí v intravilánech obcí, přírodního 

prostředí v extravilánech, případně v oblasti nepřímého působení na kvalitu bydlení a 

podporu ekonomicky vhodných aktivit a posilování kulturního dědictví ve Zlínském 
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kraji. Pro realizaci záměrů a jejich provoz platí ve všech oblastech ţivotního prostředí 

příslušná legislativní omezení a poţadavky na provoz a jeho řízení.  

3. Vlivy na biotu – podle současných poznatků v oblasti tematických priorit A, B, D a E 

nevýznamné a v oblasti C pozitivní za předpokladu dodrţení kriterií pro vstupní 

posouzení rozvojových projektů. Výběrem vhodných rozvojových projektů pro rozvoj 

venkovského prostoru Zlínského kraje, posilováním environemtiálních funkcí krajiny, 

sniţováním starých ekologických zátěţí v území a krajinotvorbou s vyuţitím 

hospodaření v krajině s cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny a posílení jejích 

ekologických a ekostabilizačních funkcí jsou očekávány pozitivní vlivy na biotu 

v důsledku realizace SRVZK. 

4. Vliv na krajinný ráz – projeví se v důsledku rozvoje nových aktivit a projektech 

zaměřených na ochranu ţivotního prostředí včetně revitalizace brownfields jako 

pozitivní. Realizace aktivit spojená s příslušnou údrţbou dotčených ploch se projeví 

omezením ploch ruderálních a jejich náhradou jiným typem zeleně, který odpovídá 

charakteru dané lokality a pozemku a způsobu jeho nového vyuţívání.  Ve volní 

krajině se doplněním prvků ÚSES očekává posílení ekostabilizujících funkcí i posílení 

přírodního prvku v krajinném rázu v okolí realizovaných projektů. Na krajinném rázu 

se projeví tento rozvoj převaţujícími pozitivní vlivy. Některé projekty budou podléhat 

samostatnému posouzení projektovou EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. 

5. Vlivy na ekonomické a sociální klima jsou v důsledku realizace SRVZK očekávány 

vesměs pozitivní, jejich důsledkem bude rozvoj společenských aktivit, posilování 

kulturního a historického dědictví a podpora lokálních aktivit a specifik. V důsledku 

realizace těchto aktivit se očekává i posílení sociálních determinant zdraví, které 

ovlivní vztah obyvatel k jejich bydlišti, zaměstnanost obyvatel a jejich ekonomický 

status. Jejich prostřednictvím budou ovlivněny další parametry se vztahem ke 

zdravotnímu stavu, jako je dostupnost kvalitního bydlení, vhodné stravy, kulturních a 

sportovních aktivit, postojové orientace dotčených osob apod.  

Případné negativní vlivy, které se mohou projevit při realizaci koncepce SRVZK na ţivotním 

prostředí, budou eliminovány při respektování environmentálních opatření, která jsou 

uvedena v kapitole VII.  

Hodnocená strategie SRVZK nebude mít z hlediska ovlivnění sloţek ţivotního prostředí ani 

souvisejících vlivů význam přesahující státní hranice. Malé obce do 5000 obyvatel jsou sice 
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umístěny po celém území Zlínského kraje, ale rozvojové projekty se svým dosahem projeví 

největší měrou v bezprostředním okolí, případně výhradně na katastru dotčené obce a pouze 

výjimečně se očekává regionální dopad realizace projektu. Jedním z cílů koncepce je zlepšení 

podmínek pro cestovní ruch i s ohledem na návštěvníky z ČR a ze zahraničí, ale 

nepředpokládá se, ţe by se tento vliv mohl jakkoliv projevit vlivem na ţivotní prostředí 

přesahujícím státní hranice.  
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VII. Plánovaná opatření pro předcházení, 

sníţení nebo kompenzaci všech závaţných 

negativních vlivů na ţivotní prostředí 

vyplývajících z provedení koncepce. 

Opatření formulovaná v materiálu SRVZK respektují ve své formulaci:  

- potřebu zajištění lepších ţivotních podmínek v malých obcích Zlínského kraje do 

5000 obyvatel, které charakterizují vymezený venkovský prostor kraje 

- potřebu zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje malých obcí včetně vyuţití 

současných zemědělských brownfields a  

- vyuţití krajinného a lidského potenciálu za konkrétních podmínek lokalit a za 

podmínky přátelského přístupu k ţivotnímu prostředí 

- doplňování struktur v krajině a zajištění její údrţby environmentálně šetrným 

hospodářským vyuţíváním  

- zachování a tvorbu krajinného rázu, podpora krajinotvorby  

- omezení vyplývající z mezinárodních poţadavků na ochranu ţivotního prostředí za 

podmínek trţního hospodářství a trvale udrţitelného rozvoje malých sídel 

- zlepšení dopravní dostupnosti malých obcí Zlínského kraje jako podpůrná aktivita pro 

ostatní oblasti (dostupnost pracovní síly, moţnost přepravy surovin a výrobků, 

dostupnost sluţeb ve větších obcích pro obyvatele venkova a snadná dopravní 

dostupnost nabízených aktivit pro návštěvníky v rámci Zlínského kraje i návštěvníky 

zvenčí – občanů ČR i cizinců) 

- zlepšení image venkovské oblasti Zlínského kraje pro podporu jeho návštěvnosti  
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Jedním z hlavních cílů Strategie je omezení stávajících bariér a řešení problémů, které jsou 

vnímány jako omezující i představiteli adresátů Strategie – zástupci malých obcí Zlínského 

kraje.  

Jednou rozvojových oblastí je i oblast ţivotního prostředí. Jako významná z důvodu 

komplexního pojetí tematické šíře řešení Strategie se jeví úloha Řízení rozvoje venkova, který 

bude mít i koordinační postavení, aby nedocházelo k přesouvání řešených problémů do jiných 

oblastí ţivota malých obcí Zlínského kraje.   

Uvedené poţadavky na projekty, které budou v rámci SRVZK realizovány, jsou zahrnuty 

v kriteriích a monitorovacích ukazatelích, které jsou uvedeny v návrhové části dokumentu. 

Jejich environmentální aspekty jsou zdůrazněny v poţadavcích na posouzení projektu 

z hlediska potenciálních vlivů na ţivotní prostředí (návrh formuláře s uvedením jednotlivých 

kriterií je uveden v kapitole XI.2. a XI.3.). 

Zástupci SEA týmu konzultovali při hodnocení SEA způsob projednání základních tezí 

SRVZK, mnohé připomínky a poţadavky na ochranu ţivotního prostředí byly vzneseny i 

samotnými členy pracovní komise a dalších přípravných subjektů při přípravných jednáních 

pro zpracování SRVZK. Další poţadavky, formulované Ministerstvem ţivotního prostředí 

ČR, orgány Zlínského kraje i dalšími subjekty, byly zapracovány do finálního znění SRVZK. 

Z uvedených důvodů není nutno další návrhy formulovat.  

 

Poţadavek na soulad rozvoje venkova s politikou ţivotního prostředí ČR i environmentální 

politikou trvale udrţitelného rozvoje regionů je nepřímo obsaţen jiţ v kriteriích pro přijetí 

jednotlivých projektových záměrů a je zajištěn tím, ţe finální znění SRVZK vychází ze 

základních postulátů a preferovaných směrů vývoje, které jsou stanoveny v těchto 

nadřazených dokumentech. Tato kriteria je moţno doplnit o navrţené posouzení z pohledu 

ryze environmentálního na základě návrhu formulářů pro posouzení projektu uvedených 

v příslušné kapitole tohoto dokumentu. V průběhu schvalování a řešení projektových záměrů 

v rámci SRVZK je moţno doporučit další kriteria, specifická pro jednotlivé fáze řešení 

projektů. Tato opatření doplňují prorůstová a rozvojová opatření, která jsou formulována 

v hodnocené strategii o oblast zaměřenou specificky na ochranu ţivotního prostředí. 
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Pro fázi schvalování projektů 

 do posouzení rozvojových projektů ve venkovském prostoru Zlínského kraje při 

jejich schvalování zahrnout environmentální kriteria i v tématech, která nejsou 

zařazena do priority C 

 konzultovat s pracovníky odborného orgánu ochrany ţivotního prostředí, 

především ochrany přírody, obecních úřadů s rozšířenou působností a CHKO 

Beskydy a Bílé Karpaty přijatelné limity změny krajinného rázu pro jednotlivé 

projekty ovlivňující charakter sídel a především pro projekty umístěné ve volné 

krajině 

 před realizací rozvojových aktivit zajistit příslušná schválení projektů z pohledu 

ochrany ţivotního prostředí 

 zajistit stanovisko potvrzující soulad s celkovým zaměřením SRVZK, aby nedošlo 

k přesouvání problémů z jedné řešené oblasti do jiných, případně na úkor jiných 

charakteristik venkovského prostoru Zlínského kraje 

 konzultovat charakter projektu s koordinačním týmem pro dosaţení maximálního 

efektu připravovaného záměru po stránce ţivota obyvatel malé obce i po stránce 

vlivu na ţivotní prostředí 

 

Pro fázi realizace projektů 

 zajistit kontrolu průběhu řešení projektů  

 během realizace projektů dodrţovat legislativní předpisy v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí, především sloţek ekosystémů a chráněných částí přírody 

 informovat o průběhu, účelu a době řešení projektů občany dotčené obce 

 kumulovat časově realizaci projektů, pokud budou realizovány v jedné obci, aby se 

pokud moţno minimalizovalo obtěţování obyvatel během realizační fáze 
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Pro fázi ukončení projektů 

 provést vyhodnocení projektu z hlediska věcného i environmentálního 

 do hodnotících kriterií zahrnout i vyhodnocení, nakolik se projekt projevil na 

ţivotním prostředí, event. zdali došlo v průběhu realizace k ohroţení sloţek 

ţivotního prostředí  

 zajistit cyklické hodnocení projektů v rámci aktivit v prioritě E – řízení strategie 

 

Podle provedeného hodnocení můţe realizace některých opatření mít negativní vlivy na 

ţivotní prostředí. Potenciálně rizikové referenční cíle vycházejí v hodnocení uvedeného 

v předchozí kapitole (tab. 17 – 21). Pro předcházení moţných vlivů je moţno formulovat 

v jednotlivých potenciálně rizikových oblastech následující opatření: 

 

B.2.1. Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově  a tradičních venkovských 

řemesel a činností v oblasti ochrany ovzduší 

referenční cíle komentář opatření 

Sníţit znečištění ovzduší ze 

stacionárních zdrojů s největšími 

riziky pro zdraví obyvatel 

Rozvoj hospodářských aktivit na 

venkově můţe přinést nové zdroje 

znečištění ovzduší 

U nově instalovaných zdrojů 

znečištění ovzduší zohlednit jejich 

přijatelnost z hlediska očekávaného 

vlivu na kvalitu ovzduší 
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B.2.2.   Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého a středního podnikání a vytváření 

podmínek pro příchod nových podnikatelů 

referenční cíle komentář opatření 

Přispět k omezování vzniku 

odpadů 

Rozvoj podnikatelských aktivit na 

venkově můţe k navýšení  vzniku 

odpadů 

Vyhodnotit při schvalování 

projektů otázku vzniku nových 

odpadů.  

Preferovat aktivity s minimem 

vzniku odpadů, zvláště 

nebezpečných.  

Podporovat aktivity v oblasti 

ţádoucího vyuţívání odpadů a 

nakládání s odpady.  

Sníţit znečištění ovzduší ze 

stacionárních zdrojů s největšími 

riziky pro zdraví obyvatel 

Rozvoj hospodářských aktivit na 

venkově můţe přinést nové zdroje 

znečištění ovzduší 

Vyhodnotit přijatelnost projetu 

z hlediska očekávaného vlivu na 

kvalitu ovzduší a veřejné zdraví 

(HIA). 

Omezení záborů, eroze a zhutnění 

půdy 

Rozvoj podnikatelských aktivit na 

venkově můţe vyţadovat zábory 

půdy 

Preferovat projekty nevyţadující 

nové zábory zemědělské půdy. 

Preferovat vyuţívání a revitalizaci 

brownfields. 

Půda, horninové prostředí Rozvoj podnikatelských aktivit na 

venkově můţe vyţadovat zábory 

půdy 

Preferovat projekty nevyţadující 

nové zábory zemědělské půdy. 

Preferovat vyuţívání a revitalizaci 

brownfields. 

Ovzduší, klimatické faktory Rozvoj podnikatelských aktivit na 

venkově můţe přinést nové zdroje 

znečištění ovzduší  

Rozvoj podnikatelských aktivit na 

venkově můţe vyţadovat zábory 

půdy 

Vyhodnotit přijatelnost projetu 

z hlediska očekávaného vlivu na 

kvalitu ovzduší a veřejné zdraví 

(HIA). 

Preferovat projekty nevyţadující 

nové zábory zemědělské půdy. 

Preferovat vyuţívání a revitalizaci 

brownfields. 
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B.3.1., B.3.2, B.3.3.  Podpora aktivit zacílených na domácí návštěvnost.  
Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a přírodní a kulturní atraktivity. 
Podpora projektů a tvorby produktů věnovaných specifickým formám ČR (agroturistika, 

venkovská turistika, hipoturistika atd.). 

referenční cíle komentář opatření 

Sníţit znečištění ovzduší 

z dopravy 

Realizace aktivit pro zvýšení 

cestovního ruchu přináší zvýšení 

četnosti dopravy a tedy i zvýšení 

emisí z dopravy 

Vyhodnotit přijatelnost 

očekávaných dopravních vlivů 

z hlediska imisní zátěţe pomocí 

specializovaných metodik 

(rozptylové studie, vlivy na veřejné 

zdraví) a v případě potřeby volit 

realizaci méně zatěţujících variant 

řešení. 

Podporovat environmentálně 

přátelské formy dopravy 

nezatěţující ţivotní prostředí 

imisemi. 

Sniţovat expozici hluku Realizace aktivit pro zvýšení 

cestovního ruchu přináší zvýšení 

dopravního hluku v blízkosti 

komunikací 

vyhodnotit přijatelnost 

očekávaných dopravních vlivů 

z hlediska hlukové zátěţe pomocí 

specializovaných metodik (hlukové 

studie, vlivy na veřejné zdraví) a 

v případě potřeby volit realizaci 

méně zatěţujících variant řešení. 

Podporovat environmentálně 

přátelské formy dopravy 

nezatěţující ţivotní prostředí 

hlukem. 
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D.1.1. Podpora vybudování dálnic a rychlostních komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy 

referenční cíle komentář opatření 

Přispět k omezování emisí 

„skleníkových plynů“, zejména 

CO2 a metanu 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Při hodnocení projektů zohlednit 

očekávané přínosy a negativní 

aspekty jejich realizace v oblasti 

emisí. 

Zabezpečit technicky moţnost 

plynulé dopravy na hlavních 

komunikacích a jejich směrové 

vedení s minimem moţné zátěţe v 

hustě osídlených oblastech a 

chráněných částech přírody.  

Sníţit znečištění ovzduší 

z dopravy 
Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Při hodnocení projektů zohlednit 

očekávané přínosy a negativní 

aspekty jejich realizace v oblasti 

emisí. 

Zabezpečit technicky moţnost 

plynulé dopravy na hlavních 

komunikacích a jejich směrové 

vedení s minimem moţné zátěţe v 

hustě osídlených oblastech a 

chráněných částech přírody. 

Sniţovat expozici hluku Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Vyhodnotit přijatelnost hlukové 

zátěţe projektovaných komunikací 

z hlediska patné legislativy i 

z hlediska vlivů na veřejné zdraví 

(HIA). 

Omezení záborů, eroze a zhutnění 

půdy 

Výstavba komunikací téměř vţdy 

vyţaduje zábor půdy 

Minimalizovat dle moţností zábory 

půdy pro komunikaci, kompenzovat 

zábory půdy revitalizací opuštěných 

úseků komunikací.  

Obyvatelstvo, lidské zdraví Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Vyhodnotit přijatelnost 

očekávaného vlivu imisí a hluku na 

veřejné zdraví (HIA). 

Fauna, flora, ekosystémy Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Výstavba komunikací téměř vţdy 

vyţaduje zábor půdy 

Dle moţností projektovat směrové 

vedení komunikací mimo chráněná 

území a chráněné části přírody, 

plochy opuštěných částí 

komunikací převádět zpět k jejich 

původnímu účelu a vyuţívání. 
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Krajina Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Výstavba komunikací téměř vţdy 

vyţaduje zábor půdy 

V hodnocení vlivů záměrů na 

ţivotni prostředí (EIA) zohlednit 

jejich vliv na krajinu a její sloţky 

včetně atmosféry, vliv na hlukové 

klima a vliv na opodstatněný zábor 

půdy. 

Půda, horninové prostředí Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Výstavba komunikací téměř vţdy 

vyţaduje zábor půdy 

V hodnocení vlivů záměrů na 

ţivotni prostředí (EIA) zohlednit 

jejich opodstatněný zábor půdy a 

kompenzovat jej revitalizací 

opuštěných částí komunikací. 

Ovzduší, klimatické faktory Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí CO2 z dopravy 

Výstavba komunikací přináší 

zvýšení četnosti dopravy a tedy i 

zvýšení emisí z dopravy 

Jedná se o lokální vliv dopravního 

hluku v blízkosti komunikací 

Výstavba komunikací téměř vţdy 

vyţaduje zábor půdy 

V hodnocení vlivů záměrů na 

ţivotni prostředí (EIA) zohlednit 

jejich vliv na krajinu a její sloţky 

včetně atmosféry a vliv na 

opodstatněný zábor půdy. 

 

 

Uvedená opatření je moţno vyhodnotit aţ ve fázi konkretizace záměru s ohledem na místně 

specifické okolnosti a při znalosti základních parametrů záměrů (jejich umístění, rozsah, 

kapacitu, znalost očekávaných vstupů a výstupů do ţivotního prostředí). Mnohá opatření 

budou zohledněna jako součást hodnocení vlivu projektů na ţivotní prostředí (projektová 

EIA). 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 123  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

 

VIII. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných 

variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, 

včetně případných problémů při 

shromaţďování poţadovaných údajů (např. 

technické nedostatky nebo nedostatečné know-

how). 

 

VIII.1. Varianty  e ení  

Strategický dokument SRVZK pro zajištění regionálního rozvoje Zlínského kraje není 

v písemné formě řešen ve variantách.  

Technologické variantní řešení není součástí strategického dokumentu, bude součástí 

jednotlivých projektů včetně jejich začlenění a funkčního vyuţití podle jednotlivých témat 

rozvoje venkova, včetně rozvoje infrastruktury, dopravní dostupnosti, ochrany kulturního 

dědictví a obnovy zemědělských brownfields. 

Geografické varianty nejsou zpracovány, neboť se jedná o strategii pokrývající plochu 

Zlínského kraje a strategie je vázána na tento region. Přesunem záměrů do jiné lokality by 

dokument ztratil svůj význam. 

Organizační varianty řešení SRVZK jsou v principu moţné a jsou uvaţovány i ve zpracování 

koncepce pro oblast implementace. Jejich diskuse však probíhala v průběhu zpracování 

hlavního pokladového dokumentu – vlastní koncepce. V průběhu přípravných prací byla 

provedena selekce poţadavků na organizaci SRVZK s ohledem na reálné moţnosti realizace 

projektů a jejich financování i na přesah jejich funkcí do jiných problémových oblastí, který 

se v mnoha případech projeví komplexním celospolečenským vlivem. Při komplexním 

působení některých záměru se můţe projevit i riziko, ţe realizace některých projektů povede 

k přesunu problémů do jiné oblasti, nikoliv k jejich vyřešení. Drobných variant a odmítnutých 
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řešení se objevilo v průběhu přípravy SRVZK mnoho, jejich popis není účelný, a proto bylo 

od popisu jednotlivých stadií vzniku a přípravy SRVZK z pohledu postupné krystalizace 

jednovariantního řešení z hlediska vnitřní organizace a lokalizace preferovaných projektů 

rozvoje brownfields ve Zlínském kraji upuštěno. Pro koncepci SRVZK je však důleţité, ţe 

zpracovatelé povaţují způsob řízení této strategie za natolik významný, ţe byla pro tuto oblast 

vyčleněna samostatná priorita.  

 

VIII.2. Pravd podo né vlivy v důsledku neprovedení strategie 

 tzv. nulová varianta) 

Neprovedení strategie nebo její absenci je moţno hodnotit ze dvou pohledů: 

 Postup dosavadního vývoje stejným směrem jako doposud (pasivní nulová varianta) 

 Odhad pravděpodobných důsledků vývoje s ohledem na předpokládané nové 

skutečnosti (aktivní nulová varianta)  

Obě tyto „nulové“ varianty jsou zatíţeny určitou mírou nejistoty a statistické chyby, která je 

dána m.j. i nejistotou ve vstupních datech. Na základě analýzy vstupních dat z materiálu 

koncepce vyplývá, ţe pasivní nulová varianta vede k pravděpodobnosti stagnace rozvoje 

venkova ve Zlínském kraji a k dalšímu prohlubování problémů a bariér jejich dalšího rozvoje. 

Některé malé obce Zlínského kraje nemají bez řízeného rámci pro jejich další rozvoj šanci na 

získání podpory rozvojových projektů, neboť bez intervenčních prostředků a celospolečenské 

podpory nejsou schopny dosáhnout v konkurenci větších, populačně silnějších a ekonomicky 

významnějších měst a obcí realizačních podmínek pro svůj rozvoj a nejsou schopny zajistit 

vhodné podmínky pro rozvoj a udrţení ekonomicky udrţitelného hospodářství a zdrojů 

obţivy místních obyvatel. Při pasivní nulové variantě se dá očekávat i prohloubení rozdílů 

mezi Zlínským krajem a jinými kraji, s obdobnými podmínkami ve venkovském prostoru. 

Rozvoj venkova by se realizoval prakticky pouze v suburbánních oblastech v dopravní 

návaznosti na metropolitní oblasti kraje. 

Aktivní nulová varianta se můţe projevit při dalším sníţení ekonomického růstu v důsledku 

současné globální krize k poklesu zájmu návštěvníků i investorů o Zlínský kraj jako celek. 

Zlínský kraj by se tak stal ekonomicky deprivovanou oblastí, ve které by se problémy 

venkovských oblastí kumulovaly a venkov Zlínského kraje na pomezí České a Slovenské 
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republiky by byl ekonomicky i společensky opomíjenou oblastí. Podpora řízeného rozvoje 

venkovského prostoru s vymezenými prostředky pro obce do 5000 obyvatel jako součást 

podpory rozvoje ekonomiky Zlínského kraje a podpory významné části populace i podpory 

hospodaření v krajině s nezastupitelným vlivem na její environmentální funkce zajistí pomocí 

sektorově vymezených finančních zdrojů, aby byla zajištěna reálná moţnost realizace 

potřebných záměrů v malých obcích a aby byla zajištěna podpora jejich atraktivity pro 

bydlení, pro ekonomické aktivity i pro návštěvníky. Bez realizace koncepce by se tak 

nemohly účinně realizovat projekty doplnění prvků ÚSES a regenerace brownfields, které 

jsou ţádoucími aktivitami i pro environmentální rozvoj Zlínského kraje. 

Obě tyto nulové varianty takto předjímají značně problémový vývoj venkovského prostoru, 

který představuje značnou část plochy Zlínského kraje včetně ploch CHKO a faktickou 

nemoţnost zlepšení kvality ţivotního prostředí v malých obcích pomocí řešení problémových 

témat a omezování stávajících bariér.  

Konkrétní rizika vývoje bez provedení koncepce a odhad pravděpodobného vývoje 

ve Zlínském kraji bez realizace SRVZK jsou uvedeny v kapitole II.2. 

 

VIII.3. Metodika posouzení 

Strategický dokument SRVZK byl posouzen z pohledu potenciálních vlivů na ţivotní 

prostředí v souladu s materiálem „Metodika posuzování vlivů koncepcí na ţivotní prostředí“, 

kterou stanovilo MŢP ČR. Podle dosavadních zkušeností je moţno vyuţít při posouzení 

koncepce dva přístupy: 

- stanovení referenčních cílů ochrany ţivotního prostředí v souladu se závaznými 

národními i mezinárodními dokumenty a v souladu s politikou ţivotního prostředí ČR 

- odhad pravděpodobných vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

v jednotlivých pravděpodobně dotčených regionech s ohledem na limity rozvoje 

území a limity ochrany ţivotního prostředí 

Vzhledem k charakteru a rozsahu SRVZK byl přijat první přístup. Byly stanoveny referenční 

cíle, které se staly kriteriem pro posouzení strategických směrů a opatření uvedených 

v SRVZK. V případě, ţe některé opatření neposkytne jednoznačný výsledek pozitivního nebo 
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indiferentního vlivu na ţivotní prostředí, je problematické koncepční opatření podrobeno 

detailní analýze.  

Podrobněji je metodika popsána v kap. VI. 

 

VIII.4. Postup zpracování vyhodnocení dle zákona  . 100/2001 

Sb. 

V prosinci 2010 byl vznesen ze strany Odboru regionálního rozvoje Zlínského kraje 

poţadavek na zpracování vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů pro posouzení vlivů připravovaného aktualizovaného znění SRVZK na ţivotní 

prostředí. Po ukončení výběrového řízení byly zajištěny nezbytné administrativní náleţitosti a 

zpracovatelskému týmu byly předány potřebné podklady a kontakty na zpracovatelský tým.  

Vlastní hodnocení bylo prováděno na základě smlouvy se zpracovatelem koncepce – 

Zlínským krajem. Na základě uvedených skutečností byly autorizovanou osobou podle 

zákona č. 100/2001 Sb. zahájeny práce na zpracování SEA (Strategická EIA – hodnocení 

vlivů koncepcí na ţivotní prostředí ve smyslu platné národní české legislativy a metodických 

pokynů). Zpracovatel se seznámil také se závěry jednání pracovní skupiny Zlínského kraje 

pro zpracování hodnocené Strategie, která se ve věci zpracování uvedené koncepce 

odehrávala především na úrovni regionální. 

Zpracování posuzovaného koncepčního materiálu předcházela přibliţně roční historie vzniku 

a přípravných prací. Z této fáze přípravy SRVZK  pochází i „Oznámení koncepce“ (říjen, 

2010), které prošlo zjišťovacím řízením vedeným MŢP ČR. Verdikt závěru zjišťovacího 

řízení rozhodl, ţe oznámení koncepce odpovídá poţadavkům na materiál tohoto druhu a 

zároveň formuloval poţadavky na oblasti, které mají být v dalším stupni hodnocení vlivů 

posuzovaného koncepčního materiálu zohledněny. Součástí závěru zjišťovacího řízení bylo, 

ţe materiál SRVZK bude dále posuzován procesem SEA a autorizované hodnocení vlivu na 

soustavu Natura 2000 budou jeho součástí, neboť vliv SRVZK na soustavu Natura 2000 nebyl 

ve vyjádřeních příslušných kompetentních orgánů v rámci celého Zlínského kraje vyloučen. 

Jednalo se především o následující oblasti (další poţadavky jsou uvedeny v příslušných 

pasáţích tohoto dokumentu, především v kapitole vyhodnocení připomínek a poţadavků – 

kap. XIV): 
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- Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi, 

např. Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou ţivotního 

prostředí ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Strategií udrţitelného 

rozvoje ČR). 

- Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany 

přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní vyuţívání brownfields. 

- Vyhodnotit zda a jak koncepce řeší územní podmínky pro rozvoj rekreace šetrné k 

ţivotnímu prostředí. 

- Vyhodnotit zda a jak bere koncepce v úvahu moţnost modernizace zdrojů na tuhá 

paliva, případně podporu alternativních zdrojů vytápění. Přechod na centrální 

zásobování teplem můţe být, zvláště ve venkovských oblastech, komplikován jeho 

finanční a technickou náročností. 

- Zhodnotit vliv případného variantního řešení a následné realizace centralizovaného 

nebo decentralizovaného způsobu likvidace odpadních splaškových vod na ţivotní 

prostředí. 

- Posoudit, zda koncepce zohledňuje ochranu zvláště chráněných území, významných 

krajinných prvků, přírodních parků, krajinného rázu, územního systému ekologické 

stability krajiny, zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů a zranitelných biotopů. 

- Posoudit, zda je koncepce v souladu s Plány péče o zvláště chráněná území, která leţí, 

nebo zasahují na dotčené území. 

- Porovnat a vyhodnotit navrţené varianty řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a 

krajiny. 

Oznámení SEA, které zpracoval Zlínský kraj, bylo zpracováno v roce 2010. Tento dokument 

prošel zjišťovacím řízením, které bylo zahájeno 12.10.2010 a bylo ukončeno vydáním závěru 

zjišťovacího řízení dne 30.11.2010. Poţadavky na zpracování dokumentu SEA bylo tak 

moţno zohlednit i ve fázi dopracování závěrečných fází koncepčního materiálu SRVZK, po 

ukončení výběrového řízení na zpracovatele hodnocení SEA SRVZK. Finální verze SRVZK 

byla k dispozici po jejím dopracování a aktualizaci po podpisu smlouvy se zpracovatelským 

týmem SEA v únoru 2011.  
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Hodnocení vlivů koncepce vychází z písemně zpracovaného „Oznámení“ a finálního změní 

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015, oficiálně dodaných materiálů a 

stanovisek k vlastní SRVZK i k „Oznámení“ vlivů na ţivotní prostředí, z oficiálních jednání 

zainteresovaných orgánů, ze kterých byly zpracovateli SEA poskytnuty informace a z 

osobních jednání se zainteresovanými stranami i reprezentanty zadavatele (Zlínský kraj), 

především na odboru strategického rozvoje kraje. Při těchto akcích byla prodiskutována 

stanoviska dotčených orgánů, známé názory odborné i laické veřejnosti, aby bylo zajištěno, ţe 

další závaţné připomínky, kromě připomínek v dodaných vyjádřeních a stanoviscích, nejsou. 

Během zjišťovacího řízení byly získány informace o postoji veřejnosti i na potenciálně 

dotčených velkoplošných chráněných územích. Terénní šetření nebylo vzhledem k charakteru 

materiálu, měřítku zpracování a poznatkové rozsáhlosti SRVZK účelné. 

Zpracovatel hodnocení vlivů na ţivotní prostředí vycházel z odborných publikací a stanovisek 

MŢP ČR i zahraničních pramenů, jejichţ některé pasáţe byly vyuţity jako podklady pro 

posouzení „Oznámení“ vlivů na ţivotní prostředí, pro zpracování celkového hodnocení vlivů 

SRVZK na ţivotní prostředí a pro přípravu veřejného projednání koncepce SRVZK včetně 

oblasti SEA. 

 

Podklady pouţité při zpracování hodnocení vlivů "Strategie 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015" na ţivotní 

prostředí.  

Při zpracování hodnocení SEA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byly vyuţity 

podklady poskytnuté zadavatelem – Krajským úřadem Zlínského kraje, vyjádření 

kompetentních orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny, vyjádření zainteresovaných orgánů 

k vlastní koncepci, vyjádření MŢP ČR včetně závěru zjišťovacího řízení, materiály z jednání 

ve věci přípravy SRVZK i osobní konzultace se zainteresovanými stranami, odbornou 

veřejností, případně další podklady. Pro zpracování materiálu SEA byla vyuţita Metodika 

posuzování vlivů koncepcí na ţivotní prostředí, publikovaná MŢP ČR. 
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Podklady pro SEA a vyjádření k „Oznámení“ vlivů SRVZK  

1. SRVZK, verze k dubnu 2010, zpracovatelský tým: GaREP Brno 

2. Krajský úřad Zlínského kraje, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. 

Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 33 

str. 

3. Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů  

4. Metodika hodnocení vlivů strategických dokumentů na ţivotní prostředí, MŢP ČR 

Praha 

5. Strategická posouzení vlivů na ţivotní prostředí obdobných koncepcí – dle 

informačního serveru MŢP 

6. Vyjádření dotčených subjektů během zjišťovacího řízení a během zpracování 

SRVZK   

7. Vyjádření kompetentních orgánů pro vyloučení vlivu koncepce na předměty 

ochrany soustavy Natura 2000 ve vztahu k posuzované koncepci 
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IX. Stanovení monitorovacích ukazatelů 

(indikátorů) vlivu koncepce na ţivotní 

prostředí. 

Základní monitorovací ukazatele pro jednotlivá koncepční opatření jsou stanoveny jiţ 

v materiálu SRVZK. Tyto ukazatele je moţno v průběhu realizace SRVZK doplnit o aktuální 

kriteria na základě zkušeností s přijímáním a schvalováním projektů pro rozvoj 

ekonomického, kulturního i sociálního prostředí v malých obcích Zlínského kraje.  

Stanovení specifických referenčních cílů pro environmentální posouzení Opatření 

formulovaných v materiálu SRVZK je navrţeno v kapitole XI.2. a XI.3. hodnocení SEA ve 

formě formuláře pro environmentální posouzení přihlášených projektů. V současné době je 

předpoklad, ţe tento formulář nebude nutno v průběhu platnosti SRVZK výrazně měnit, 

pouze můţe být v případě potřeby doplněn o aktuální ukazatele podle vývoje ţivotního 

prostředí a legislativy během platnosti dokumentu SRVZK. Potřeba aktualizace tohoto 

formuláře a struktury referenčních indikátorů je doporučena posoudit jedenkrát v průběhu 

realizace řešeného období SRVZK, jak je uvedeno v pasáţi textu popisující návrhovou část 

koncepce SRVZK.  

 

Monitorovací ukazatelé jsou navrţeny jiţ v samotné koncepci SRVZK, avšak jedná se 

především o ukazatele prorůstové a rozvojové. Jejich přehled uvádí následující tabulka: 
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Tuto sadu indikátorů je nezbytné doplnit i o indikátory environmentální, zaměřené na 

jednotlivé potenciálně dotčené sloţky ţivotního prostředí: 
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Tab. 22: Návrh sady indikátorů pro monitoring 

sloţka ŢP indikátor  způsob sledování  zajištění 

ovzduší  emise TZL, NOx trend a bilance 

emisí, změny 

imisní situace 

návaznost na 

monitorovací 

systém 

povrchové a podzemní 

vody 

kvalita vody, 

kontaminace 

podzemních vod 

trend a bilance 

emisí, změny 

kvality vody 

návaznost na 

monitorovací 

systém 

půda a horninové 

prostředí 

nové zábory ZPF a 

PUPFL  

trend změny plochy 

lesů a orné půdy 

ČSÚ 

příroda, krajina a 

ekosystémy 

podpora rozvoje 

stability krajiny 

počet a plošný 

rozsah rozvoje 

ÚSES, počty 

revitalizovaných 

brownfields 

KÚ 

odpadové hospodářství produkce odpadů trend a bilance 

produkce odpadů 

kategorie „O“ a 

„N“ 

KÚ 

kulturní dědictví rozvoj obytného 

prostředí 

(infrastruktura, sluţby, 

dostupnost apod.), 

podpora podmínek pro 

cestovní ruch 

počet projektů 

rozvoje 

inrastruktury a 

rozvoje sluţeb, 

trend početnosti a 

věkového rozloţení 

venkovského 

obyvatelstva, trend 

vyuţívání zařízení 

pro cestovní ruch 

KÚ 

 

V rámci období platnosti SRVZK se doporučuje provést monitoring ve dvou časových 

horizontech – 2013 a 2015. Výsledky monitoringu v roce 2013 umoţní provést celkovou 

bilanci přínosů, případně slabých míst při realizaci SRVZK a umoţní tak v případě potřeby 

včasné přijetí nápravných opatření pro dosaţení cílů stanovených v koncepci.  
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X. Popis plánovaných opatření k eliminaci, 

minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů 

zjištěných při provádění koncepce. 

Opatření při řešení konkrétních projektů rozvoje venkovských obcí na konkrétních lokalitách 

budou směrována podle tematické příslušnosti k jednotlivým prioritám a současného 

charakteru lokality do oblastí  

- Ochrany a tvorby krajiny 

- Ochrany stávajících struktur v krajině a jejich funkční doplňování  

- Ochrany sloţek ekosystémů a zlepšení jejich kvality 

- Ochrany a doplnění funkčnosti prvků ekologické stability krajiny 

- Ochrany ZPF a PUPFL m.j. i podporou vyuţívání brownfields 

- Ochrany veřejného zdraví v komunálním i pracovním prostředí 

- Očekávaného celospolečenského, sociálního a ekonomického přínosu přihlášených 

konkrétních rozvojových projektů při regeneraci brownfields 

Podle povahy strategického dokumentu SRVZK, především vzhledem k širokému 

tematickému záběru Strategie, je nezbytné zajistit koordinaci projektů v jednotlivých 

tematických oblastech a zajistit finanční rámec a dostatečné zdroje pro rozvoj venkovského 

prostoru Zlínského kraje. V rámci takto vytvořeného prostředí s identifikovanými moţnými 

finančními podpůrnými zdroji je moţno provádět předprojektové posouzení a přípravu 

investičních záměrů v konkrétních lokalitách podle jejich příslušnosti k tematické prioritě a 

provést jejich úspěšnou realizaci.  

Svou povahou je strategie SRVZK z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

zásadně pozitivní a vytváří rámec pro zlepšení současné situace v dalším rozvoji venkovského 

prostoru Zlínského kraje, který představuje značnou část jeho rozlohy. Moţná rizika spočívají 

pouze v situaci, kdy řešení určitého problému pomocí projektu spadajícího do některého 

tématu rozvoje venkova přinese jako boční efekt problémy v jiné oblasti (například řešení 
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bytové situace či dopravní obsluţnost s nepříznivými důsledky v oblasti imisí hluku a 

produkovaných škodlivin). Tomuto přesunu problémů do jiné oblasti by měla zabránit, 

případně negativní vlivy omezit, samostatná priorita, kterou je řízení strategie (priorita E). 

Posouzení, zda k tomuto riziku nedochází, je moţné pouze při individuálním posouzení 

konkrétních projektových záměrů ve stadiu jejich přípravy a posouzení před stavebním 

řízením, na úrovni Strategie zahrnující celý Zlínský kraj takové posouzení moţné není. Je 

však moţno formulovat poţadavky, které musí být při stavebním řízení uplatněny při 

předprojektové a projektové přípravě na všechny projektové záměry spadající do koncepce 

SRVZK.  

Hlavní plánovaná opatření pro eliminaci a kompenzaci případných negativních vlivů jsou 

zaloţena jiţ v podkladových materiálech SRVZK preventivním přístupem. Jedná se 

především o nutnost respektování koncepčních materiálů v oblasti ochrany sloţek ţivotního 

prostředí i materiálů rozvojového charakteru – především koncepční dokumenty v oblasti 

podnikání, dopravy, turistického ruchu, ochrany přírody a krajiny, sloţek ekosystémů, 

odpadového hospodářství a s nimi související další koncepční dokumenty. Potenciální 

negativní vlivy na ţivotní prostředí, které by se mohly realizací některých navrţených 

projektů projevit, budou na úrovni současných znalostí o procesech probíhajících 

v ekosystémech zjištěny jiţ v průběhu schvalovacího řízení pro schválení a podporu 

navrţených projektů a příslušné následné negativní projevy provozu projektů budou řešeny 

jako součást realizace priority E – Řízení strategie. Z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a 

veřejné zdraví mohou být rizikové prakticky pouze projekty rozvoje podnikání a výroby a 

projekty rozvoje dopravy u těch je nezbytné v projektové přípravě zohlednit jejich očekávaný 

vliv na sloţky ţivotního prostředí a veřejné zdraví. Ty z projektů, které naplní kriteria pro 

posuzování vlivů činnosti na ţivotní prostředí (tzv. projektová EIA), budou posuzovány 

samostatně podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Mezi doporučené postupy 

v SRVZK patří m.j. i přednostní vyuţívání brownfields a potřeba sanací starých ekologických 

zátěţí, environmetnální bezpečnost těchto projektů je zdůvodněna v příslušných opatřeních, 

která jsou součástí SRVZK, přitom se budou minimalizovat nároky na nový zábod ZPF a 

PUPFL. Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí je však vţdy nutno posoudit kaţdý konkrétní 

projekt, zda je v souladu s cíli SRVZK a zda v konkrétní navrţené podobě respektuje 

poţadavky na ochranu ţivotního prostředí a veřejné zdraví.  

Za popsaných podmínek, při celkovém charakteru posuzované koncepce SRVZK a při 

předprojektovém posuzování projektů SRVZK z hlediska jejich vlivu na ţivotní prostředí dle 
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formuláře z kap. XI.2. a XI.3. nejsou samostatná opatření vyplývající z hodnocení SEA 

potřebná. 

 

 

XI. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr 

projektu. 

Kriteria pro výběr projektů budou obdobná jako stanovené referenční cíle. K nim přibudou i 

posouzení kladů v oblasti sociální – výchova, vzdělání, udrţitelnost populace ve Zlínském 

kraji, zajištění rozvojových programů, dosaţení dotačních kapitol pro jednotlivé projekty a 

podobně. Metodika posuzování projektů bude odpovídat metodickému postupu 

doporučenému MŢP. Návrh dokumentu pro posouzení projektu je uveden v kap. XI.2. a XI.3, 

doporučená stupnice je pětibodová (vliv je (-2) velmi negativní, (-1) negativní, (0) 

indiferentní, (1) pozitivní, (2) velmi pozitivní). Tímto způsobem je moţno pro kaţdý 

navrţený a posuzovaný projekt získat bodové skóre, které napomůţe i při rozhodnutí o pořadí 

projektů s ohledem na jejich přínos v oblasti ţivotního prostředí i přes jejich příslušnost 

k jiným tematickým okruhům Strategie. V této souvislosti však je nutno upozornit, ţe 

jednotlivá kriteria mohou mít rozličnou váhu. Přiřazení významnosti jednotlivým kriteriím je 

však otázka místně specifická a není ji moţno provést jednotně pro území celého Zlínského 

kraje. 

 

XI.1. Posouzení systému implementace 

"Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji" představuje strategický rozvojový 

dokument, jeţ bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován realizačními plány 

pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont 

Pro úspěšné naplnění opatření a aktivit specifikovaných v hodnoceném dokumentu jsou 

popsána mechanismy, podle kterých bude Strategie realizována. Je zde rozpracován systém a 

časový harmonogram vyhodnocování prováděných opatření a aktivit. Rovněţ je zde 

specifikováno zapojení odborů krajského úřadu do realizace jednotlivých aktivit.  
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Důleţitou součástí je systém monitoringu spolu s uvedením indikátorů výsledků a dopadů 

včetně specifikace zdrojů těchto dat a referenčních hodnot. 

Proces implementace bude probíhat ve dvou rovinách: na úrovni jednotlivých aktivit a na 

úrovni celé Strategie. Způsob realizace jednotlivých aktivit je uveden vţdy ve specifikaci 

dané aktivity, a proto bude v této části věnována pozornost pouze celkové implementaci 

Strategie.  

Pro dosaţení naplnění cílů Strategie rozvoje venkova je potřeba jednak vytvořit věcný systém 

a časový harmonogram vyhodnocování prováděných opatření (aktivit) a pravidelně provádět 

vlastní kontrolu (monitoring) plnění Strategie.  

 

Monitoring procesu realizace Strategie rozvoje venkova je navrhován v následujících krocích:  

1. Zpracování přehledu realizovaných aktivit (akcí), soustředění údajů za jednotlivá opatření a 

priority,  

2.   Zjištění průběţných referenčních hodnot monitorovacích indikátorů,  

3.   Vyhodnocení efektů, resp. dosaţeného pokroku.  

Indikátory výsledků a dopadů byly voleny pouze takové, které jsou dostupné z veřejných 

informačních zdrojů či z interních zdrojů krajského úřadu. Údaje je nutné shromaţďovat na 

úrovni obcí, aby bylo moţné hodnotit pouze venkov Zlínského kraje s vyloučením měst.  

Finanční zabezpečení jednotlivých opatření a aktivit je rozděleno podle povahy aktivit na několik 

typů 

1) Prvním typem aktivit jsou aktivity, které nemají přímé finanční nároky a jsou řešeny v rámci 

běţné činnosti krajského úřadu.  

2) Druhým typem jsou aktivity vyţadující často značný objem prostředků na svou realizaci, 

nicméně vzhledem k rozdělení kompetencí ve veřejné správě a finančnímu systému veřejné 

správy se kraj na jejich realizaci nepodílí finančně, ale podporuje je jinak (např. politicky).  

3) Třetím typem aktivit jsou aktivity realizované různými aktéry z území kraje a kraj zde působí 

jako spolupracující subjekt, který obvykle přímým financováním či formou dotační pomoci vnáší 

své finanční prostředky.  

4) Čtvrtým typem aktivit jsou aktivity realizované krajem a krajem financované. Část z nich kraj 

financuje plně, u části z nich kraj vyuţívá externí zdroje.  
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Na financování realizace opatření, úkolů a cílů se budou podílet tyto základní zdroje: 

1. Zdroje Evropské unie  

2. Zlínský kraj  

3. Obce ve Zlínském kraji  

4. Soukromý sektor 
Dalším krokem SEA procesu bylo hodnocení navrhovaných aktivit k jednotlivým 

strategickým cílům (prioritám) s cílem posoudit, zda pomocí v dokumentu navrţených 

opatření lze dosáhnout splnění jednotlivých strategických cílů. (výčet všech opatření, která se 

vztahují k jednotlivým strategickým cílům je uveden v tabulkách č. 5).  

 

strategický cíl/priorita opatření monitorovací 

ukazatele 

stanovení 

kompetencí 

finanční zabezpečení 

A. Kvalita ţivota 

stanoveno 11 

opatření 

viz tabulka č. 5a 

stanoven 1 

ukazatel 

 

stanoveny navrţeno - bude 

upřesněno  akčních 

plánech 

B. Podnikání 

stanoveno 13 

opatření 

viz tabulka č. 5b 

stanoven 1 

ukazatel 

 

stanoveny navrţeno - bude 

upřesněno  akčních 

plánech 

C. Ţivotní prostředí 

stanoveno 9 

opatření 

viz tabulka č. 5c 

stanoven 1 

ukazatel 

 

stanoveny navrţeno - bude 

upřesněno  akčních 

plánech 

D. Doprava 

stanoveno 7 

opatření 

viz tabulka č. 5d 

stanoven 1 

ukazatel 

 

stanoveny navrţeno - bude 

upřesněno  akčních 

plánech 

E. Řízení rozvoje 

stanoveno 9 

opatření 

viz tabulka č. 5d 

stanoven 1 

ukazatel 

stanoveny navrţeno - bude 

upřesněno  v akčních 

plánech 

 

Z provedeného hodnocení je zřejmé, ţe implementace cílů programu je poměrně dobře 

zajištěna po věcné stránce, ve velké většině případů existuje i legislativní (účinná či méně 

účinná) podpora, implementaci jednotlivých opatření lze účinně monitorovat a kontrolovat. 

Zvýšenou pozornost bude ovšem třeba věnovat finančnímu zajištění. K tomuto účelu jsou 

navrţeny i moţné zdroje, ze kterých lze (a splnění podmínek) finance potřebné pro realizaci 

čerpat. Tento krok bude průběţně upřesňován v  akčních plánech. 
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Z provedeného hodnocení vyplývá, ţe stanovená opatření postihují všechny problémové 

oblasti, které byly identifikovány v analytické části a velmi dobře pokrývá i všechny, 

v dokumentu stanovené, strategické i referenční cíle. Důslednou aplikací navrţené sady 

opatření lze stanovených cílů dosáhnout.  Doplnění této části dokumentu nejsou navrhována. 

Určitým problémem však je finanční zabezpečení realizace jednotlivých opatření. Zpracovatel 

SEA dokumentace doporučuje, aby tomuto aspektu byla věnována náleţitá pozornost. 

 

XI.2. Předprojektové environmentální hodnocení při 

přípravě projektů 

Zpracovatelé projektů, které budou předkládány pro financování v rámci tohoto koncepčního 

dokumentu, by měli mít moţnost provedení nepovinného předprojektového 

environmentálního hodnocení připravovaných projektů. Toto hodnocení lze provádět pomocí 

tabulek připravených dle rámcové Předlohy A. Poskytování těchto sluţeb můţe zajišťovat 

příslušný odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, popřípadě externí subjekt, který bude 

pověřen k této činnosti.  

Provedení tohoto hodnocení poskytne ţadatelům informace o moţnostech eliminace 

případných negativních dopadů jednotlivých připravovaných projektů na ŢP. Hodnocení 

zároveň pomůţe maximalizovat environmentální přínos projektu jiţ v počáteční fázi jeho 

přípravy. Toto hodnocení povede ke zkvalitnění přípravy projektů a k úsporám finančních 

prostředků na zpracování projektové dokumentace. 
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Předloha č. A: Před-projektové environmentální hodnocení 

Projekt 

 

Je nutné posouzení vlivů projektu na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  

- ANO 

- NE 

Je nutné posouzení vlivů projektu dle zákona č. 76/2002 Sb. 

- ANO 

- NE 

Předběţné hodnocení vlivů projektu na: 

 
Předběţné hodno-

cení vlivů (tato 

hodnocení by 

měla vzít v úvahu 

hodnocení 

moţných env. 

rizik jednotlivých 

aktivit/opatření 

(viz předešlé části 

SEA 

dokumentace) 

 

Doporučení pro úpravy 

projektu (tato doporučení 

by měla respektovat 

doporučení SEA týmu 

k jednotlivým 

aktivitám/opatřením (viz 

předešlé části SEA 

dokumentace)  

poz

itiv

ní 

bez 

vliv

u 

nega

tivní 

 

Plnění referenčních cílů OŢP pro daný 

koncepční  dokument: 
.... 

(Pozn.: pro hodnocení pln ní referen ních cílů 
O P  yly stanoveny podro né indikátory pro 

ka d  z posuzovan ch koncep ních dokumentů 

– viz Kapitola 5) 

    

Dílčí sloţky ŢP     

Bude mít projekt vliv na obyvatelstvo, 

lidské zdraví?  

    

Ovlivní projekt kvalitu ţivota v obci?     

Ovlivní projekt hlukovou situaci?     

Ovlivní projekt biologickou rozmanitost, 

faunu, flóru, krajinný ráz? 

    

Ovlivní projekt oblast péče o krajinu (vč. 

brownfields)? 

    

Ovlivní projekt půdní prostředí?     

Ovlivní projekt vodní ekosystémy?     

Ovlivní projekt ovzduší, klimatické 

faktory? 

    

Ovlivní projekt nakládání s odpady?     

Ovlivní projekt hmotné statky a kulturní 

dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví? 
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Pro přehlednost je nezbytné rekapitulovat sadu referenčních cílů pro realizaci SRVZK. Tyto 

referenční cíle jsou i předmětem formálního environmentálního hodnocení v rámci 

výběrových řízení (viz následující kapitola). 

 Referen ní cíle O P 

1.  přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a metanu 

2.  přispět k omezování vzniku odpadů 

3.  sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky pro zdraví 

obyvatel 

4.  sníţit znečištění ovzduší z dopravy 

5.  sniţovat expozici hluku  

6.  sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 

7.  předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 

8.  omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 

9.  harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) s poţadavky na 

ochranu přírody a krajiny 

10.  zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 

11.  podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců chování,  

odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

12.  zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ţivotního prostředí 

13.  vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného 

podnikání 

 

XI.3. Formální environmentální hodnocení v rámci 

výběrových řízení - návrh 

Formální environmentální hodnocení bude prováděno jako nedílná součást výběrových řízení 

pro poskytnutí finančních prostředků v rámci implementace opatření a jednotlivých aktivit. 

Toto hodnocení bude prováděno pro všechny projekty a lze k němu vyuţít tabulek 

připravených dle rámcové Předlohy B (viz níţe).  

Toto hodnocení bude mj. i určovat závazné podmínky pro podporu realizace jednotlivých 

projektů ze strany Krajského úřadu. Dodrţení těchto podmínek bude kontrolováno v rámci 

sledování realizace projektů. Jejich nedodrţení v průběhu realizace můţe vést k změně 

rozhodnutí o podpoře pro daný projekt. 
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Dokumentace o podpořených projektech (včetně údajů o hodnocení environmentálních vlivů) 

budou ukládány na příslušném odboru Krajského úřadu, zodpovědném za implementaci 

koncepčního dokumentu. Tyto informace budou zpřístupněny veřejnosti na vyţádání dle 

procedury podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento systém nenahrazuje formální vyjadřování (úřadů) k projektu v rámci zákonem 

vyţadovaných procedur (EIA, IPPC). Projekty, které vyţadují posouzení vlivů projektu na 

ţivotní prostředí podle platné legislativy ČR, bude nutné podrobit zákonem stanovenému 

postupu.   

 

Předloha B: Formální environmentální hodnocení 

Projekt  

Shrnutí výsledků formálního posouzení projektu dle zákonů č. 100/2001 Sb. a č. 76/2002 Sb. 

(pokud bylo vyţadováno) 

 

Shrnutí vlivů projektu 

na: 

Kvantitativní 

hodnocení 

jednotlivých 

relevantních ukazatelů 

s případným slovním 

vysvětlením 

 informace podává 

p edkladatel projektu) 

Hodnocení 

jednotlivých 

relevantních 

ukazatelů  provádí 

v   rová komise - 

tato hodnocení  y 

m la vzít v  vahu 

hodnocení mo n ch 

env.rizik jednotliv ch 

aktivit/opat ení  viz 

p ede lé  ásti SEA 

dokumentace) 

Závazné podmínky pro 

přidělení finančních 

prostředků v rámci 

jednotlivých koncepcí 

 provádí v   rová 

komise- tato doporu ení 

 y m la respektovat 

doporu ení SEA t mu 

k jednotliv m aktivitám, 

opat ením - viz p ede lé 

 ásti SEA dokumentace) 

Plnění referenčních 

cílů OŢP pro daný 

koncepční dokument: 

.... 

(Pozn.: pro hodnocení 

plnění referenčních 

cílů OŢP byly 

stanoveny podrobné 

indikátory pro kaţdý 

z posuzovaných 

koncepčních 

dokumentů – viz 

Kapitola 5) 

   

Vliv na dílčí sloţky ŢP:    

obyvatelstvo, lidské 

zdraví  

   

kvalita ţivota v obci    
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hluková situace    

biologická 

rozmanitost 

fauna, flóra,  

krajina 

   

péče o krajinu vč. 

brownfields 

   

půdní prostředí    

vodní ekosystémy    

ovzduší, klimatické 

faktory 

   

nakládání s odpady    

hmotné statky a 

kulturní dědictví, 

včetně 

architektonického a 

archeologického 

dědictví  

   

Stanovisko k podpoře projektu ze strany KÚ 

 

 

XII. Vlivy koncepce na veřejné zdraví. 

SRVZK se potenciálně můţe projevit na stavu veřejného zdraví dotčených občanů – obyvatel 

Zlínského kraje, kteří bydlí v malých obcích Zlínského kraje do 5000 obyvatel, případně těch, 

kteří budou do těchto obcí zajíţdět jako návštěvníci a budou vyuţívat realizované projekty 

zlepšení obytného prostředí, podnikatelské moţnosti včetně regenerace současných 

brownfields, krajinu a přírodní prostředí formou zemědělského hospodaření či turistiky a 

rekreace. Zlepšování dopravní infrastruktury ovlivní všechny ostatní uvedené oblasti. 

Potenciální vlivy na veřejné zdraví je moţno očekávat v přímém vlivu na dotčené sloţky 

ekosystémů a jejich kvalitu i zprostředkovaně v materiální podobě (např. přes potravní 

řetězec) i nemateriální podobě (např. změna postojové orientace obyvatel, změna image 

Zlínského kraje, zvýšení zájmu o lokálně a regionálně specifické výrobky a tradice). Další 

vlivy je moţno očekávat v ovlivnění způsobu ţivota ve venkovském prostoru Zlínského kraje 

i v okolí revitalizovaných brownfields včetně ovlivnění sociálních determinant zdraví, které 

se primárně projeví zvýšením aktivity a zájmu o sebezaměstnání, případně zlepšením 

moţnosti obţivy nabídkou zaměstnání v místě bydliště, případně v dostupné dopravní 

vzdálenosti. Důsledek tohoto primárního efektu bude zlepšení ekonomického statusu, ale 

zprostředkovaně přes ekonomickou situaci jedinců a jejich rodin se projeví ve zvýšení úrovně 
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vzdělanosti, zlepšením sociálních podmínek bydlení, zlepšením moţností pro vyuţívání 

volného času, odstranění ekonomické deprivace a další. Řízený rozvoj podmínek pro tyto 

oblasti v místě trvalého bydliště obyvatel venkovských sídel se bude odehrávat v materiální 

podobě ve zlepšení veřejné infrastruktury v místě bydliště a v péči o krajinu a její 

environmentální sloţky, v podpoře vyuţívání lokálního ekonomického potenciálu včetně 

podpory vhodných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a v nemateriální oblasti v podpoře 

uchování kulturního dědictví a lokálních tradic, v podpoře spolkové činnosti a v podpoře 

společenského ţivota malých obcí, které je vnímáno jako jedna z důleţitých okolností 

s vlivem na pocit osobní spokojenosti s bydlením na malém sídle, pocitem pohody a jistoty i 

vztahem ke „své“ obci a k místu svého trvalého bydliště, kde mají rodiny své 

několikagenerační kořeny.  

Mezi vlivy na veřejné zdraví lze také zařadit estetickou funkci, kterou krajina jako celek plní 

a která bude při realizaci SRVZK ovlivněna pozitivním způsobem. Součástí opatření 

uvedených v koncepčním materiálu je rozvoj podmínek pro zvýšení návštěvnosti Zlínského 

kraje, a s tím souvisí i potřeba nabídky vhodných podmínek pro relaxaci a regeneraci 

psychických sil. 

Z komplexního pohledu je nutno definovat celkový rozsah determinant lidského zdraví, které 

mohou být ovlivněny prostředím, způsobem ţivota a ţivotními podmínkami lidí. Obvykle 

jsou formulovány ve čtveřici: 

1. Vliv genetického základu jedince a populace (ca 10%) 

2. Vliv zdravotní péče (cca 10%) 

3. Vliv podmínek prostředí (ca 30%) 

4. Vliv ţivotního způsobu, podmínek ţivota, práce, trávení volného času a dobrovolného 

vystavení své osoby rizikovým faktorům z hlediska potenciálního ovlivnění zdraví 

(cca 50%) 

 Ze zaměření SRVZK vyplývá, ţe jeho realizací budou ovlivněny především poslední dva 

body, vliv zdravotní péče bude ovlivněn v souvislosti s její dostupností včetně dopravní 

dostupnosti a propojenosti mezi malými sídly a centry, kde jsou umístěna zdravotnická 

zařízení, kvalitou a stupněm odborné erudice zdravotního personálu. 

 

Vliv podmínek prostředí bude realizací SRVZK ovlivněn jak přímo – vlivem na kvalitu 

podmínek pro bydlení obyvatel venkovského prostoru, sloţek ţivotního prostředí (povrchové 
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a podzemní vody, péčí o kvalitu ovzduší, péčí o půdní prostředí včetně dekontaminace ploch 

postiţených starou ekologickou zátěţí, omezením současných negativních vlivů dřívějšího 

nakládání s odpady a uplatněním zásad hospodaření s odpady v souladu se současnou 

legislativou, event. dalšími vlivy) a rozvojem podnikatelského prostředí. Další vlivy se uplatní 

v podmínkách ochrany veřejného zdraví jako následné a nepřímé. 

Významný vliv má kvalita potravy. Potravní řetězec můţe být realizací SRVZK ovlivněn 

aktivně například rozvojem zemědělského podnikání, hospodaření v krajině formou trvale 

udrţitelného zemědělství a lesnictví, regenerací zemědělských brownfields, ve kterých můţe 

být obnovena zemědělská a potravinářská činnost na úrovni soudobých poznatků technologie, 

rozvojem ekologického zemědělství a environmentálně přátelských technologií. Pasivní 

ovlivnění je moţno očekávat v důsledku zlepšení systému nakládání s odpady a m.j. 

z odstranění současných míst šířící se kontaminace v místech postiţených starou ekologickou 

zátěţí.  

Nepřímé vlivy na sloţky ekosystémů se mohou projevit jako následný efekt rozvoje těch 

sloţek společenského ţivota, vhodného prostředí pro rozvoj podnikání, průmyslové výroby a 

nových zemědělských technologií, které se projeví jako perspektivní z hlediska podpory 

projektů v rámci realizace SRVZK. Do této oblasti patří i péče o krajinu jakoţto 

ekostabilizující prvek, o prvky ÚSES a prvky ekologické stability krajiny a podpora takových 

způsobů hospodaření v krajině, které jsou z hlediska ţivotního prostředí příznivé a podporují 

trvalou udrţitelnost jejích ekologických funkcí.  

Obzvláště krajinotvorba se projevuje v komplexních vlivech na veřejné zdraví, a to 

prostřednictvím estetického vnímání okolí a utváření si postoje a pozitivní vazby k místu 

svého bydliště a pracoviště a percepcí kvalitního okolního prostředí jako jednoho ze zdrojů 

pro psychické zdraví, které obyvatelé a návštěvníci subjektivně vnímají jako psychicky 

příjemné a uvolňující prostředí. 

 

Vliv způsobu ţivota spadá do oblasti sociálních determinant zdraví. Do této oblasti se řadí 

především vliv sociální příslušnosti, vliv ekonomické situace jedince a rodiny, vliv vzdělání, 

vliv sociálního zázemí a sociální integrace. Mezi další vlivy patří rodinné prostředí a pocit 

osobní zodpovědnosti za svou osobu i za příslušníky své rodiny a za péči o své zdraví. Další 

oblastí společenských vlivů, které se uplatňují na zdravotním stavu jedince, skupiny osob i 

veřejnosti, je rizikové chování a dobrovolné i nedobrovolné vystavování se rizikovým 
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faktorům jako je kouření a alkohol, nepřiměřené slunění, expozice během domácích prací a 

prací při údrţbě obydlí nebo expozice chemikáliím během zájmových aktivit (například 

modeláři, zahradníci apod.). Poslední skupinou rizikových faktorů společenského charakteru 

jsou faktory behaviorální – především rizikové chování jako například pouţívání vozidel, 

která neodpovídají bezpečnostním předpisům, podceňování významu pouţívání ochranných 

prostředků při volnočasových aktivitách a podobně. 

Při expozici a jejím vlivu na veřejné zdraví hraje významnou roli také vnímání rizika. 

Především v této oblasti se významně projevuje vliv vzdělání a informační kampaně, které 

objasní váţnost některých rizikových faktorů, které mohou být veřejností přeceňovány nebo 

naopak podceňovány. Více informací také vede nejen k pocitu znalosti míry rizika určitého 

chování a expozice, ale také k pocitu moţnosti ovlivnit rizikové faktory, které mohou ovlivnit 

zdravotní stav jednotlivce. Zdravotní riziko, které je podstupováno dobrovolně, je obvykle 

vnímáno jako méně nebezpečné. Vzhledem k tomu, ţe způsob ţivota ovlivňuje zdravotní stav 

populace aţ z 50%, je tato otázka velmi významná. SRVZK jako strategie rozvoje 

venkovského prostoru Zlínského kraje nabízí moţnosti pro zlepšení podmínek ţivota obyvatel 

přes přímé zlepšení infrastruktury obcí a podmínek pro bydlení obyvatel, struktury krajiny, 

omezení negativních vlivů na sloţky ekosystému a sociálně zlepšením moţností vyuţívání 

prostoru pro bydlení a realizaci společenského ţivota, získání pracovních příleţitostí a 

moţností pro podnikání v místech, která jsou z tohoto pohledu vnímána jako deprivovaná a 

značně problémová. Rozvoj venkovských obcí Zlínského kraje spojený se zlepšením a 

zkulturněním celkového obrazu katastrů dotčených obcí a zlepšením image Zlínského kraje 

umoţní i podporu místních společenských a lokálně specifických (např. národopisných) 

aktivit ze strany orgánů státní správy na všech úrovních i ze strany nových nebo obnovených 

podnikatelských činnosti např. v podpoře společenských a kulturních akcí, v podpoře 

výchovy občanů, vzdělávání, zajištění vhodných podmínek pro vyuţití volného času a 

nabídce vhodných aktivit, které jsou významnou prevencí sociálně neţádoucích jevů mládeţe 

i dospělých. Podpora rozvoje venkova můţe významně ovlivnit sníţení počtu sociálně 

deprivovaných osob a jejich rodin a ovlivní tím i jejich způsob rodinného a osobního ţivota v 

oblasti hygienických podmínek a kultury bydlení, cestování, v zvýšení dopravní dostupnosti i 

dostupnosti informací, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, zlepšení zdravého způsobu 

stravování, oblékání, rekreace a uspokojování kulturních potřeb. Sníţení míry 

nezaměstnanosti, která v důsledku realizace Priority B SRVZK přispěje k sociální integraci 

obyvatel, k zlepšení jejich morálního postoje ke společnosti a ke sníţení naduţívání 
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návykových látek. Také pozitivním způsobem upravuje rytmus ţivota, práce a odpočinku 

zaměstnaných osob. Pozitivní je také nalezení smyslu ţivota, vytváření rodinného zázemí a 

nalezení pocitu jistoty v rodinném kruhu. Z průzkumů je také prokázáno, ţe určitý stupeň úsilí 

a cílevědomosti a starostí je také prospěšný pro individuální i kolektivní zdraví. Ţivot bez 

starostí, například na náklady sociálních programů, je demotivující a projevuje se nejprve 

sociálně, poté psychicky a nakonec devastací zdravotního stavu jedince, jeho rodiny i okolí. 

K podpoře zaměstnanosti v důsledku rozvoje venkova ve Zlínském kraji je nutno také 

poznamenat, ţe její součástí je m.j. program regenerace brownfields.  

Je přitom známo, ţe vytvořením primárních pracovních příleţitostí se uvolňuje zájmový i 

ekonomický prostor pro vytváření sekundárních pracovních příleţitostí, typu obchodu, sluţeb, 

zájmových aktivit apod., v lokalitách s dostatečně ekonomicky silou populací se objevuje 

prostor pro nabídku zboţí a sluţeb, o které je zájem a na jejichţ pořízení mají místní 

obyvatelé dostupné prostředky. Poměr mezi počtem primárních a sekundárních pracovních 

příleţitostí se uvádí mezi 1:1 aţ 1:2 a je velmi proměnlivý v závislosti na místních 

podmínkách, skladbě provozoven, které se v lokalitě jiţ nalézají, jejich kapacitě, místní 

dostupnosti a kvalitě poskytovaných sluţeb i jejich cenové politice.  

Očekávané příklady potenciálních vlivů, které mohou zakládat „opatření“ SRVZK, není 

moţno vzhledem k jejich komplexnosti a šíři pojetí SRVZK postihnout. Jejich konkrétní 

posouzení je věcí jednotlivých projektů, které mohou definovat kvalitativní rozsah moţných 

zdravotních přínosů a rizik a v některých případech i kvantitativní vlivy. 

 

Vlivy na veřejné zdraví jsou širším pojetím neţ hodnocení a odhad zdravotních rizik. Jejich 

cílem je hodnocení kladných i záporných vlivů na veřejné zdraví. Všechny doposud popsané 

okolnosti ovlivňují veřejné zdraví a SRVZK má jako základní cíl zlepšení kvality podmínek 

rozvoje venkovských obcí Zlínského kraje do 5000 obyvatel, zkvalitnění ţivotního prostředí a 

nezbytné zvýšení ekonomické atraktivity venkovských sídel, které mohou být v prostředí trţní 

ekonomiky do budoucna trvale vyuţívány pouze ekonomicky prosperujícími subjekty 

zaměřenými na vyuţívání lokálního lidského a ekonomického potenciálu. Z hlediska ochrany 

veřejného zdraví a ochrany ţivotního prostředí je významné zvýšení potenciálu přírodního 

prostředí a odstranění devastovaných míst z krajiny, které je součástí priority C. Proto se 

realizací SRVZK očekává převaha pozitivních vlivů na veřejné zdraví (viz tab. 23).  
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Tab. č. 23: Potenciální vlivy opatření SRVZK na veřejné zdraví  

Strategický cíl (opatření) Potenciální vlivy na veřejné zdraví 

 Pozitivní  Negativní  

A – Kvalita ţivota    

Posílení vybavenosti obcí Podpora sociálních 

determinant zdraví – 

ekonomické síly obyvatel, 

ovlivnění postoje obyvatel, 

zlepšení podmínek pro 

percepci a vyuţití krajiny 

Riziko ohroţení 

sloţek prostředí 

přesunem problémů 

do jiných oblastí 

ţivota 

Rozvoj ţivota v obcích 

B - Podnikání   

Rozvoj intenzivních i extenzivních 

forem zemědělství 

Podpora ekonomické síly 

obyvatel, zlepšení podmínek 

pro percepci a vyuţití 

krajiny 

Riziko ohroţení 

sloţek prostředí, 

riziko pracovního 

prostředí 
Posílení podnikatelských aktivit a 

zvyšování zaměstnanosti obyvatel  

Podpora rozvoje cestovního ruchu 

C – Ţivotní prostředí    

Péče o kvalitní prostředí a jeho 

ochrana 

Podpora ovlivnění postoje 

obyvatel, zlepšení podmínek 

pro percepci a vyuţití 

krajiny a její estetické 

funkce 

 Nejsou  

Zlepšení technické infrastruktury 

D - Doprava   

Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obsluţnosti 

Podpora sociálních 

determinant zdraví – 

dostupnost péče i kulturních 

a vzdělávacích moţnosti 

Riziko ovlivnění 

sloţek ekosystémů, 

riziko zvýšení 

frekvence úrazů, 

riziko zvýšení 

hlučnosti 

E – Řízení rozvoje   

Uplatňování rozvojových nástrojů Nejsou  Nejsou  

Posílení administrativních kapacit 

obcí 
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XIII. Netechnické shrnutí výše uvedených 

údajů. 

Posouzení hodnotí vliv SRVZK na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. Koncepce je zpracována 

v souladu s potřebou posílit moţnosti rozvoje venkovských sídel ve Zlínském kraji a zajistit 

současných eliminaci problémů a bariér, které brání realizaci rozvojových programů 

v současné době. Venkov je definován jako obce ve Zlínském kraji, které nedosahují 

početnosti 5000 obyvatel. Těchto obcí je 285 z celkem 305 obcí Zlínského kraje. Jedná se 

tedy o významnou část obcí a katastrů Zlínského kraje, jejíţ výměra představuje 72,7% 

celkové rozlohy kraje. Zpracovaná koncepce SRVZK vychází ze základních poţadavků na 

řešení těch aspektů sociální sféry, které brání malým obcím v jejich rozvoji a jsou takto 

pociťovány i představiteli těchto obcí. Zpracovaná strategie je v souladu s obdobnými 

koncepčními materiály na vyšší organizační úrovni (národní, evropské), případně s částmi 

specializovaných koncepčních dokumentů, které v principu řeší jinou problematiku, ale 

územně se tato problematika bude řešit i ve venkovském prostoru (například dopravní 

koncepce, koncepce rozvoje cestovního ruchu, koncepce ochrany přírody a další). 

 

Postavení SRVZK mezi ostatními koncepčními materiály pro rozvoj Zlínského kraje je 

průřezové a tematicky zaměřené na určitý typ prvků, které se v krajině Zlínského kraje 

vyskytují. Při řešení problematiky brownfields se budou projekty ve fázi jejich realizace 

dotýkat mnoha dalších koncepčních materiálů, především koncepcí ochrany ţivotního 

prostředí a krajiny, se kterými musí být projektové záměry v souladu.  

Hlavním úkolem SRVZK je vytvoření vhodného rámce pro rozvoj malých obcí do 5000 

obyvatel a vytyčení prioritních témat, které tvoří pilíře rozvojových směrů. Samostatně je pak 

formulována priorita řízení rozvoje, která má vůči ostatním prioritním rozvojovým směrům 

postavení koordinační a integrační. Trvalá udrţitelnost v Zlínském kraji můţe být zajištěna 

pouze za předpokladu, ţe sociální, ekonomické a environmentální klima v tomto regionu bude 

atraktivní pro většinu místní i cizí populace.  Tento poţadavek musí být respektován i při 

realizaci projektových záměrů v oblasti rozvoje sídel a jejich infrastruktury, rozvoje 

podmínek pro podnikání a zaměstnanosti včetně podpory zemědělských aktivit, regenerace 

brownfields, dopravy a zlepšování dopravní dostupnosti. Samostatnou prioritu rozvoje 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 – SEA  Str. 149  z 189 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

venkovského prostoru představuje péče o ţivotní prostředí a hospodaření v krajině i 

zlepšování současného stavu krajiny a její ekologické stability a vytváření podmínek pro 

rozvoj turistiky ve venkovském prostoru podporou potřebného zázemí a atraktivní nabídky 

nejen lokálně specifických akcí, výrobků, ale i typického charakteru ţivotního prostředí.  

Ze speciálně provedené analýzy a z hodnocení současného stavu venkovského prostoru a 

moţností rozvoje Zlínského kraje metodou SWOT vyplývá, ţe vizí rozvoje venkova do roku 

2015 je: 

„Živý, rozmanitý a rozvíjející se venkov Zlínského kraje – prostor pro 

kvalitní život lidí, pro úspěšné podnikání a konkurenceschopné 

zemědělství, atraktivní pro návštěvníky.“ 

Na základě takto formulované vize bylo formulováno 5 strategických priorit: 

A – Kvalita života 

B – Podnikání 

C – Životní prostředí 

D – Doprava 

E – Řízení strategie 

Tyto strategické priority – témata rozvoje venkova – jsou dále rozpracovány do niţších úrovní 

na opatření (A – 2 opatření, B – 3 opatření, C – 2 opatření, D – 1 opatření, E – 2 opatření) a 

aktivity podle příslušnosti k jednotlivým opatřením.  

Zvláštní postavení má v tomto seznamu priorita E, která má za úkol zajistit koordinaci a 

integraci realizace záměrů v působnosti ostatních témat. Takto jsou strategické priority 

propojeny horizontálně prostřednictvím monitoringu realizace koncepce SRVZK a zpětné 

vazby, které budou prováděny kaţdoročně společně s formulováním aktivit pro následující 

období. Významné při plnění zásad implementace projektů v rámci SRVZK je právě 

periodické hodnocení Strategie jako celku a individuální posuzování jednotlivých projektů 

podle navrţených kriterií, která mohou být aktuálně upravována a realizace koncepce SRVZK 

tak můţe reagovat na měnící se legislativní i ekonomické poměry ve společnosti úpravou 

vytyčených priorit. 

Na základě analýzy metodou SWOT po předchozím podrobném speciálním průzkumu mezi 

adresáty SRVZK – představiteli malých obcí Zlínského kraje – byly v návrhové části 

koncepce zpracovány tematicky uspořádané směry ţádoucího a společensky prospěšného 

rozvoje venkova pro prioritní řešení v nejbliţším období. Rozvoj venkova je tematicky velmi 

široký a zahrnuje prakticky všechny aspekty ţivota lidí – charakter obytného prostředí a jeho 
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infrastruktury, moţnost zajištění obţivy formou samostatného podnikání nebo rozvoje 

zaměstnanosti s vyuţíváním lokálního ekonomického a lidského potenciálu včetně regenerace 

současných brownfields ve venkovských sídlech. Samostatně je zpracována tematická oblast 

péče o ţivotní prostředí a způsob hospodaření v krajině.  

Svým charakterem a způsobem realizace bude SRVZK vcházet do koordinace s dalšími 

koncepčními dokumenty Zlínského kraje. Přehled koncepčních materiálů, které byly 

zohledněny při zpracování SRVZK, je uveden v tab. 2.  

Přehled jednotlivých rozvojových cílů, opatření a aktivit SRVZK je uveden v tab. 1a – 1e 

v příloze č. 3.  

 

Posouzení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí bylo provedeno metodou referenčních cílů 

v souladu s Politikou ţivotního prostředí České republiky a v souladu s mezinárodně 

závaznými dokumenty, které jsou platné i pro ČR. Na základě tohoto posouzení byla strategie 

SRVZK posouzena jako přijatelná a její cíle jako pozitivní nejen z hlediska jednotlivých 

dílčích rozvojových cílů, ale i z hlediska ochrany a tvorby ţivotního prostředí. Na základě 

rozboru moţných interakcí navrţených rozvojových oblastí SRVZK s problematikou ochrany 

ţivotního prostředí byla doporučena kriteria environmentálního hodnocení jednotlivých 

konkrétních rozvojových projektů. Zároveň byla doporučena opatření pro zajištění 

rozvojových projektů během jejich přípravy, realizace a po jejich ukončení tak, aby byly 

zajištěny poţadavky na ochranu ţivotního prostředí.  

Součástí posouzení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí bylo i hodnocení moţných vlivů na 

soustavu Natura 2000 (soustava evropsky významných chráněných území a ptačí oblasti). Na 

základě autorizovaného posouzení byla koncepce SRVZK označena jako přijatelná bez 

nutnosti přeformulování navrţených cílů a opatření.  

Koncepce SRVZK je proto celkově hodnocena z hlediska moţných vlivů na ţivotní prostředí 

a veřejné zdraví jako přijatelná bez potřeby úprav některých cílů a opatření. Při hodnocení 

SEA a Natura 2000 nebyly zjištěny okolnosti, které by principiálně a systémově zakládaly 

konflikt navrţených rozvojových cílů a opatření pro venkovský prostor Zlínského kraje se 

zájmy a oprávněnými poţadavky ochrany přírody a veřejného zdraví.  
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XIV. Souhrnné vypořádání vyjádření 

obdrţených ke koncepci z hlediska vlivů na 

ţivotní prostředí a veřejné zdraví. 

K „Oznámení“ SRVZK byla podána v zákonném termínu vyjádření obsaţená v této kapitole. 

Do zpracování hodnocení byla zahrnuta dostupná vyjádření a připomínky i z celé doby během 

zpracování SEA koncepčního materiálu SRVZK. Tento materiál byl zveřejněn na Krajském 

úřadu Zlínského kraje, probíhala k jeho řešení informační kampaň a informační setkání se 

starosty malých obcí do 5000 obyvatel. SRVZK byla průběţně projednávána na pravidelných 

jednáních řídícího výboru, kde byly se zástupci adresátů koncepce - představiteli malých obcí 

Zlínského kraje ve spolupráci se zpracovatelským týmem SRVZK - diskutovány především 

potřebné tematické okruhy, jejich věcné vymezení a očekávané výstupy z realizované 

Strategie. Dále byla SRVZK projednána ve vrcholných orgánech Zlínského kraje, konkrétně 

v Radě Zlínského kraje dne 9.8.2010, č.j. 0635/R16/10. Dostupné náměty, vyjádření a 

připomínky, které byly během této doby doručeny zpracovateli hodnocení vlivů koncepce na 

ţivotní prostředí nebo na Krajský úřad Zlínského kraje, jsou v této kapitole zohledněny. 

„Oznámení“ i vlastní strategický dokument SRVZK byly zveřejněny podle poţadavku zákona 

č. 100/2001 Sb. na stanovených místech a byla k nim získána vyjádření závazných orgánů 

státní správy. Mimoto se mohla stát účastníkem posuzovacího procesu i veřejnost, popřípadě 

mohly být na základě studia zveřejněného oznámení podány podněty, námitky, připomínky či 

stíţnosti dalších subjektů. Tato kapitola diskutuje vyjádření, která byla v zákonné lhůtě 

dodána na Krajský úřad Zlínského kraje a na Ministerstvo ţivotního prostředí v rámci 

zjišťovacího řízení. 

Dalším informačním místem, kde byly dokumenty zveřejněny, jsou internetové stránky 

Krajského úřadu Zlínského kraje. Na tomto místě jsou vystaveny všechny dokumenty 

koncepčního charakteru, které jsou pořizovány krajem a které jsou ve stadiu platnosti, 

projednávání i přípravy. Na těchto stránkách také mohla odborná i laická veřejnost získat 

příslušné informace a uplatnit své názory, připomínky a poţadavky na znění a jednotlivé části 

koncepce SRVZK.   
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XIV.1. Vyjádření k „Oznámení“ SEA 

V průběhu zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění a do doby zpracování 

hodnocení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí byly doručeny zpracovateli následující 

materiály, stanoviska, vyjádření a poţadavky na hodnocení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí 

v rámci procesu SEA. 

Přehled dodaných stanovisek a vyjádření: 

 

1. MŢP Praha, 2010: Závěr zjišťovacího řízení Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 

2010 – 2015, č.j.103849/ENV/10, ze dne 30.11.2010 

2. MŢP Praha, 2010: Vnitřní sdělení odboru ochrany vod č.j. 3748/740/10 ze dne 21.10.2010 

3. MŢP Praha, 2010: Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší č.j. 4328/780/10 ze dne 

1.11.2010 

4. NPÚ, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. Vyjádření č.j. 830.3.2. ze dne 

8.11.2010 

5. KÚ ZK, 2010: Vyjádření k Oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve Zlínském 

kraji, č.j. KUZL 74151/2010 ze dne 8.11.2010 

6. Magistrát města Zlína, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. MMZL 91112/2010 ze dne 1.11.2010 

7. Statutární město Zlín, 2009: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. MMZL 91112/2010 ze dne 1.11.2010 

8. Městský úřad Uherské Hradiště, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. 

Vyjádření odboru ŢP. č.j. OŢP/81642/10/41/2010 ze dne 27.10.2010 

9. Městský úřad Holešov, 2010: Sdělení odboru ţivotního prostředí ke koncepci Strategie 

rozvoje venkova ve  Zlínském kraji, č.j. HOL-18/26924/2010/ŢP/Šu ze dne 8.11.2010 

10. Městský úřad Valašské Meziříčí, 2010: Vyjádření ke koncepci Strategie rozvoje venkova 

ve Zlínském kraji,č.j. MěÚVM/50299/2010/Ún-208 ze dne 20.10.2010  
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11. Městský úřad Vsetín, 2009: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Strategie 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji, č.j. MUVS/29536/2010/OŢP ze dne 4.11.2010 

 

Krajský úřad Zlínského kraje mimoto obdrţel stanoviska následujících subjektů: 

12. CHKO Bílé Karpaty, 2010: Vyjádření k oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji, č.j. 1868/BK/2010 ze dne 26.10.2010 

13. ČIŢP, OI Brno, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji, č.j. 

CIZP/47/IPP/1016101 002/10/BLV ze dne 3.11.2010 

14. ČIŢP, OI Ostrava, 2010: Vyjádření k oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji, č.j. CIZP/49/IPP/1016089 002/10/VMJ ze dne 3.11.2010 

15. KHS Zlínského kraje, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. ZL 21705/2.5/2010-02 ze dne 4.11.2010 

16. Obvodní báňský úřad v Ostravě, 2010: Vyjádření, č.j. SBS 33571/2010-630/Tk ze dne 

26.10.2010 

 

K jednotlivým materiálům je moţno uvést: 

1. MŢP Praha, 2010: Závěr zjišťovacího řízení Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 

2010 – 2015, č.j.103849/ENV/10, ze dne 30.11.2010 

P ipomínky, nám ty, po adavky: 

Závěr zjišťovacího řízení poţaduje vyhodnotit strategii SRVZK z následujících hledisek: 

Poţadavek Vypořádání 

Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními 

krajskými a celostátními koncepcemi, např. 

Státním programem ochrany přírody a 

krajiny ČR, Státní politikou ţivotního 

prostředí ČR, Strategií ochrany biologické 

rozmanitosti ČR, Strategií udrţitelného 

rozvoje ČR. 

Vyhodnocení bylo provedeno v tomto 

dokumentu a detailně je rozpracováno 

v příloze vlastní strategie. Dokument je 

v souladu s nadřazenými koncepčními 

materiály. 

Vyhodnotit jednotlivá navrţená opatření a 

aktivity v rámci priorit koncepce z hlediska 

jejich vlivů na ţivotní prostředí a veřejné 

zdraví. 

Vyhodnocení bylo provedeno metodou 

referenčních cílů ochrany ŢP. 

Při stanovení kritérií pro výběr projektů 

maximálně zohlednit podporu ochrany 

Bylo provedeno, pro předprojektové 

hodnocení jsou navrţeny formuláře zaměřené 
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přírody a krajiny, ochranu lidského zdraví a 

přednostní vyuţívání brownfields. 

speciálně na oblast ochrany ŢP. 

Vyhodnotit zda a jak koncepce řeší územní 

podmínky pro rozvoj rekreace šetrné 

k ţivotnímu prostředí. 

Koncepce neřeší územní podmínky pro 

rozvoj rekreace, řeší pouze koncepční 

podporu. Územní začlenění jednotlivých 

aktivit bude součástí konkrétních 

realizačních projektů a bude podléhat 

samostatnému schvalování a projednání.  

 Vyhodnotit zda a jak bere koncepce v úvahu 

moţnost modernizace zdrojů na tuhá paliva, 

případně podporu alternativních zdrojů 

vytápění. Přechod na centrální zásobování 

teplem můţe být, zvláště ve venkovských 

oblastech, komplikován jeho finanční a 

technickou náročností. 

Podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů 

energie je v SRVZK zahrnuta, modernizace 

stávajících topenišť nikoliv. Spíše se 

propaguje vyuţití zavedených medií 

v lokalitách, kde byla provedena např. 

plynofikace, ale občané tato media 

nevyuţívají a pouţívají nejrůznější typy paliv 

v topeništích různého technického stavu. 

Zohlednit Plán oblasti povodí Moravy a v 

něm obsaţená opatření. Zohlednit opatření 

uvedená v materiálu Návrh strukturálního 

řešení protierozních a protipovodňových 

opatření v povodí Bečvy (MŢP, 2007). 

Opatření Plánu nejsou v rozporu 

s formulacemi cílů a aktivit posuzované 

SRVZK. Zásahy do krajiny v okolí vodních 

toků budou projednány s jejich správcem. 

Zhodnotit vliv případného variantního řešení 

a následné realizace centralizovaného nebo 

decentralizovaného způsobu likvidace 

odpadních splaškových vod na ţivotní 

prostředí. 

SRVZK neřeší otázku konkrétního 

technického způsobu likvidace odpadních 

vod, pouze obsahuje podporu dobudování 

technické infrastruktury. O konkrétním 

technickém řešení bude rozhodnuto podle 

místních specifických podmínek jako např. 

mnoţství a kvalita odpadních vod, 

topografická situace na lokalitě, umístění 

recipientu a v neposlední řadě rozpočet akce, 

dostupné finanční zdroje a zodpovědnosti při 

jejich rozdělování a realizaci záměru 

v konkrétní lokalitě.   

Posoudit, zda koncepce zohledňuje ochranu 

zvláště chráněných území, významných 

krajinných prvků, přírodních parků, 

krajinného rázu, územního systému 

ekologické stability krajiny, zvláště 

chráněných druhů rostlin a ţivočichů a 

zranitelných biotopů. 

SRVZK zohledňuje ochranu všech typů 

chráněných území a předmětů zákonné 

ochrany, pro identifikaci moţných vlivů na 

tyto objekty je zpracován návrh 

předprojektového hodnocení.   

Posoudit, zda je koncepce v souladu s Plány 

péče o zvláště chráněná území, která leţí, 

nebo zasahují na dotčené území. 

SRVZK je v souladu s plány péče o ZCHÚ, 

ani vyjádření Správy jednotlivých CHKO 

nezmiňují moţné negativní vlivy. 

Porovnat a vyhodnotit navrţené varianty 

řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a 

krajiny. 

SRVZK je zpracována v jediné výsledné 

variantě, ochrana ţivotního prostředí je 

přitom jednou z prioritních tematických 

oblastí a aktivita v rámci priority E – Řízení 

strategie zabezpečí, aby nebylo řešení jiných 

priorit provedeno na úkor zájmů ochrany 
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přírody.  

Závěr zjišťovacího řízení a všechna 

vyjádření, která MŢP obdrţelo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve 

vyhodnocení koncepce vypořádat. 

Při vypořádání byla vzata v úvahu i všechna 

vyjádření ostatních subjektů, která byla 

zpracovatelskému týmu k dispozici.  

 

Stanovisko hodnotitelů SEA: 

Základní charakteristikou hodnocené strategie je vytvoření potřebného prostoru pro řešení 

problému malých obcí do 5000 obyvatel ve Zlínském kraji. Přehled kritérií a metodika 

posouzení vývojových trendů ve venkovském prostoru, které byly identifikovány ve Zlínském 

kraji, je součástí analytické a návrhové části SRVZK. Pro zpracování analytické části byl 

proveden speciální průzkum v malých obcích, kterých je ve Zlínském kraji 285 z celkem 305 

obcí. Z provedeného průzkumu, přehledu okolností, které představitelé malých obcí pociťují 

jako problémy a bariéry při realizaci rozvojových aktivit byl zpracován základní seznam 

prioritních témat, která pokrývají celou problematiku ţivota obyvatel venkovských obcí. 

Implementace Strategie předpokládá nezbytnost koordinace aktivit v rámci jednotlivých 

prioritních oblastí, které spolu budou spolupůsobit ve formě výsledného charakteru ţivotních 

podmínek obyvatel venkovského prostoru Zlínského kraje. Řešení lokálně – specifických 

problémů typu hlukové zátěţe, ochrany nerostného bohatství, dopravních vlivů v jednotlivých 

lokalitách, přítomnosti nebezpečných odpadů, ochrany VKP, prvků ÚSES, dendrologického 

průzkumu lokalit apod. je mimo rámec koncepčního řešení zásadních koncepčních směrů 

rozvoje venkova s moţností uplatnění v rámci celého kraje. Uvedené problémy jsou vysoce 

specifické a jsou vázány na jednotlivé dílčí lokality, které představují velmi široké spektrum 

lokálních problémů různého typu s širokým spektrem moţného finálního řešení. Zmíněné 

problémy mohou být řešeny pomocí detailních odborných studií, vyjádření a konkrétních 

hodnocení aţ v rámci přípravy stavebního řízení.  

 

2. MŢP Praha, 2010: Vnitřní sdělení odboru ochrany vod č.j. 3748/740/10 ze dne 21.10.2010 

Doporučuje přijetí SRVZK a doporučuje zohlednit speciální koncepční materiály v oblasti 

protipovodňové ochrany malých sídel a ochrany ZPF i při zlepšování ţivotního prostředí. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Uvedené materiály byly brány v úvahu při finálním znění 

koncepce, konkrétní řešení jednotlivých záměrů bude projednáno i se správcem potenciálně 
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dotčeného vodního toku. Opatření Plánu nejsou v rozporu s formulacemi cílů a aktivit 

posuzované SRVZK.   

 

3. MŢP Praha, 2010: Vnitřní sdělení odboru ochrany ovzduší č.j. 4328/780/10 ze dne 

1.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

4. NPÚ, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. Vyjádření č.j. 830.3.2. ze dne 

8.11.2010 

Poţaduje, aby konkrétní záměry respektovaly seznamy kulturních památek. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Tento poţadavek vyplývá ze zákona, a pokud konkrétní návrhy 

rozvojových záměrů budou umístěny v památkově chráněných objektech, bude tato okolnost i 

celý projekt konzultován s tímto kompetentním pracovištěm. 

 

5. KÚ ZK, 2010: Vyjádření k Oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve Zlínském 

kraji, č.j. KUZL 74151/2010 ze dne 8.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

6. Magistrát města Zlína, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. MMZL 91112/2010 ze dne 1.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

7. Statutární město Zlín, 2009: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. MMZL 91112/2010 ze dne 1.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 
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Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

8. Městský úřad Uherské Hradiště, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. 

Vyjádření odboru ŢP. č.j. OŢP/81642/10/41/2010 ze dne 27.10.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

9. Městský úřad Holešov, 2010: Sdělení odboru ţivotního prostředí ke koncepci Strategie 

rozvoje venkova ve  Zlínském kraji, č.j. HOL-18/26924/2010/ŢP/Šu ze dne 8.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

10. Městský úřad Valašské Meziříčí, 2010: Vyjádření ke koncepci Strategie rozvoje venkova 

ve Zlínském kraji,č.j. MěÚVM/50299/2010/Ún-208 ze dne 20.10.2010  

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

11. Městský úřad Vsetín, 2009: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Strategie 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji, č.j. MUVS/29536/2010/OŢP ze dne 4.11.2010 

Poţaduje variantní řešení způsobu likvidace komunálních odpadních vod, jinak bez 

připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Variantní řešení způsobu likvidace komunálních odpadních vod 

není moţno zpracovat v rámci koncepce celokrajského strategického dokumentu. Bliţší 

vysvětlení je u vypořádání poţadavků ze zjišťovacího řízení. Jinak bez komentáře. 

 

12. CHKO Bílé Karpaty, 2010: Vyjádření k oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji, č.j. 1868/BK/2010 ze dne 26.10.2010 

Poţaduje vyhodnocení variantního dosaţení cílů koncepce. 
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Stanovisko hodnotitelů SEA: Variantní řešení koncepce nebylo zpracováno, neboť její 

zaměření vychází z provedeného průzkumu a reflektuje nejpalčivější problémy, které jsou 

pociťovány při rozvoji venkovského prostoru Zlínského kraje. Realizační varianty však 

mohou být zpracovány podle konkrétních místních podmínek na dotčených lokalitách. 

 

13. ČIŢP, OI Brno, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji, č.j. 

CIZP/47/IPP/1016101 002/10/BLV ze dne 3.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

14. ČIŢP, OI Ostrava, 2010: Vyjádření k oznámení koncepce Strategie rozvoje venkova ve 

Zlínském kraji, č.j. CIZP/49/IPP/1016089 002/10/VMJ ze dne 3.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

15. KHS Zlínského kraje, 2010: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji – vyjádření 

k oznámení koncepce, č.j. ZL 21705/2.5/2010-02 ze dne 4.11.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 

 

16. Obvodní báňský úřad v Ostravě, 2010: Vyjádření, č.j. SBS 33571/2010-630/Tk ze dne 

26.10.2010 

Bez připomínek a poţadavků. 

Stanovisko hodnotitelů SEA: Bez komentáře. 
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XIV.2. Vyjádření ke koncepčnímu materiálu (vlastní 

strategii) 

K vlastnímu koncepčnímu materiálu SRVZK nebyla v době zpracování posouzení vlivů 

tohoto strategického materiálu v období leden – březen 2011 doručena ţádná připomínka ani 

podnět, který by byl směřován k oblasti ţivotního prostředí a veřejného zdraví a riziku jeho 

ovlivnění v důsledku realizace SRVZK. 
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XV. Závěry a doporučení včetně návrhu 

stanoviska ke koncepci. 

Strategický dokument SRVZK je postaven jako strategie tematická a koordinační, která bude 

při své realizaci respektovat i ustanovení dalších koncepčních materiálů Zlínského kraje, 

České republiky i EU. Samotná strategie SRVZK vytváří základní tematické spektrum, které 

pokrývá prakticky celou oblast ţivota obyvatel malých obcí do 5000 obyvatel. Zároveň 

definuje moţné zdroje financování konkrétních aktivit a poţadovaný finanční rozsah pro 

jednotlivé roky řešení. V analytické části koncepce jsou definovány kvalitativně současné 

charakteristiky ţivota malých obcí ve Zlínském kraji, je provedeno jejich základní hodnocení 

z celokrajského pohledu a z pohledu ČR a jsou definovány nejvýznamnější bariéry a překáţky 

realizace rozvojových projektů v obcích náleţejících do venkovského prostoru Zlínského 

kraje. Jádrem návrhové části koncepce je tematické rozčlenění rozvojových priorit do 4 pilířů, 

které jsou doplněny pátým pilířem – řízení strategie. Součástí SRVZK je i způsob 

implementace strategických priorit a jejich koordinace. V průběhu platnosti SRVZK bude 

prováděno monitorování a aktualizace implementace strategie podle měnících se 

společenských a ekonomických podmínek a podle stanovených rozvojových priorit 

nadřazených koncepčních dokumentů.  

Rozvojové projekty ve venkovském prostoru pokrývají oblast atraktivního bydlení, 

podnikatelské prostředí a oblast zaměstnanosti, ţivotní prostředí a dopravní infrastruktura a 

přispějí k zajištění trvale udrţitelného rozvoje venkovského prostoru Zlínského kraje a 

zvýšení jeho atraktivity pro obyvatele i návštěvníky a v neposlední míře k zlepšení image 

Zlínského kraje a vyuţití krajinného, ekonomického a lidského potenciálu pro rozvoj většinu 

území Zlínského kraje, neboť venkovský prostor představuje 285 obcí z celkem 305 obcí a 

pokrývá 72,7% rozlohy kraje.  
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XV.1. Závěr posouzení strategického záměru z hlediska 

očekávaných vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

Strategický záměr SRVZK je svou povahou zaměřen na specifické prostředí malých obcí ve 

Zlínském kraji do 5000 obyvatel a pokrývá všechny oblasti ţivota obyvatel venkova. 

Z hlediska ţivotního prostředí se jedná o převáţně pozitivní vliv, oblast ţivotního prostředí a 

podpora jeho ochrany je jednou z hlavních priorit SRVZK . Mezi záměry začleněné do oblasti 

rozvoje podnikání a ochrany ţivotního prostředí je zařazeno i vyuţití brownfields a oţivení 

devastovaných ploch v malých obcích Zlínského kraje a m.j. i zlepšení krajinného rázu 

venkovského prostoru. Významné negativní vlivy na chráněné části přírody se 

nepředpokládají, navíc je zajištěno, ţe pátá priorita – Řízení strategie – bude koordinovat 

záměry a zajistí, aby se některý problém neřešil na úkor jiných sloţek ţivotního prostředí 

nebo se nepřesouval do jiných oblastí.  

Při realizaci nových aktivit a rozvojových projektů, především v oblasti rozvoje 

podnikatelských aktivit, je však potřebné zajistit, aby nedošlo k nepřiměřené nové zátěţi 

ţivotního prostředí. K tomuto účelu slouţí m.j. i předprojektové hodnocení, jehoţ návrh je 

součástí SEA. Hlavní těţiště při ochraně sloţek ţivotního prostředí však bude mít hodnocení 

konkrétních projektů při přípravě stavebního řízení. Charakter stávajících podmínek na 

jednotlivých lokalitách i potřeb a zaměření rozvojových aktivit představuje velmi různorodé 

záměry, které není moţno detailně hodnotit na úrovni celokrajské koncepce. Příprava 

projektů, jejich schvalování a stavebního řízení však poskytuje moţnost individuálního 

posouzení jednotlivých projektových záměrů včetně případných specifických okolností, které 

mohou vyţadovat zpracování příslušných odborných studií a zohlednění lokálně-specifických 

podmínek v konkrétních lokalitách.  

Významnou součástí SRVZK je formulace opatření a aktivit, podle nichţ budou podporovány 

projekty rozvoje malých obcí, respektující ochranu sloţek ţivotního prostředí a zlepšování 

krajinného rázu, který je formulován jako zlepšení image Zlínského kraje. Tato okolnost je 

významná především pro posílení atraktivity malých obcí jako prostor pro bydlení a jako 

podpora podmínek pro cestovní ruch a rekreaci pro návštěvníky z ČR i zahraničí.  

Podpora rozvojových priorit stanovených SRVZK představuje komplexní podporu ţivota 

v malých obcích a s vyuţitím ekonomického, lidského a krajinného potenciálu v lokálních 
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oblastech Zlínského kraje a je jednoznačně celospolečensky pozitivním prvkem, který 

SRVZK podporuje pro zajištění trvale udrţitelného rozvoje na venkově.  

 

Kriteria pro výběr projektových záměrů SRVZK budou v souladu se schválenou metodikou 

zaměřena tak, aby byla ochrana ţivotního prostředí, zdraví lidí i tvorba krajiny posouzeny jiţ 

v době prvotního hodnocení a výběru projektových záměrů. Tato kriteria jsou dle návrhu 

tohoto posouzení doplněna o speciální environmentální posouzení projektu. Ty rozvojové 

projekty, které naplní poţadavky přílohy č. 1. zákona č. 100/2001 Sb., budou posuzovány 

procesem EIA samostatně (jako projektová EIA). 

Z celkového pohledu očekávaných rizik se realizace SRVZK jeví jako přínosná ovlivní 

příznivým směrem komplexně podmínky ţivota obyvatel venkova a při dodrţení navrţených 

opatření pro hodnocení jednotlivých rozvojových projektů jsou rizika jejich realizace pro 

ţivotní prostředí minimální. Také očekávané vlivy na veřejné zdraví nedefinují ţádnou oblast 

SRVZK, která by systémově zakládala negativní vlivy na veřejné zdraví bez moţnosti jejich 

prevence. Strategický dokument SRVZK je z hlediska jeho pravděpodobných očekávaných 

vlivů na ţivotní prostředí akceptovatelný v navrţené podobě. 
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XV.2. Návrh stanoviska ke koncepci.  

STANOVISKO 

Ministerstva ţivotního prostředí 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 

k návrhu koncepce 

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 - 2015 

Dále pouze SRVZK  

verze duben 2010 

 

Předkladatel koncepce: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje 

Zpracovatel posouzení:  RNDr. Alexander Skácel, CSc. 
 (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

č.j. 3869/625/OPV/93, vydáno 29.3.1994) 

 

 RNDr. Vladimír Suk, Ostrava 

RNDr. Marek Banaš, PhD. (Natura 2000) 
 

Autorský tým – GaREP Brno 
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Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon  

č. 100/2001 Sb.“), bylo Ministerstvu ţivotního prostředí předloţeno dne 5.10.2010. Zjišťovací 

řízení bylo zahájeno dne 10.10.2010 zveřejněním oznámení koncepce v Informačním systému 

SEA a rozesláním oznámení koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 30.11.2010 vydáním závěru 

zjišťovacího řízení. Dne ????.2011 proběhlo na Krajském úřadu Zlínského kraje ve Zlíně 

veřejné projednání návrhu koncepčního materiálu SRVZK. 

 Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, zpracovaného 

v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., byl Ministerstvu ţivotního prostředí předloţen 

dne ????.2011 a po kontrole náleţitostí byl dne ????. 2011 zveřejněn v Informačním systému 

SEA a rozeslán dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. 

Veřejné projednání koncepčního materiálu SRVZK včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 

ţivotní prostředí se konalo dne ????? 2011 od ??? hodin na Krajském úřadu ve Zlíně. Zápis 

z veřejného projednání obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí dne ?????. 2011. 

 

 

Stručný popis koncepce: 

 

Koncepční dokument SRVZK představuje tematickou strategickou koncepci 

zaměřenou na rozvoj venkovského prostoru Zlínského kraje, která zahrnuje 208 z celkem 308 

obcí Zlínského kraje a představuje 72,7% jeho rozlohy. Vymezením rozsahu strategického 

dokumentu byl přijat cíl pro budoucí stav k roku 2015: „Ţivý, rozmanitý a rozvíjející se venkov 
Zlínského kraje – prostor pro kvalitní ţivot lidí, pro úspěšné podnikání a konkurenceschopné 

zemědělství, atraktivní pro návštěvníky“. Cílem této koncepce je zlepšení moţnosti realizace 

rozvojových projektů ve všech oblastech ţivota venkovského obyvatelstva, zlepšení obrazu 

Zlínského kraje, zlepšení podmínek ţivotního prostředí a podmínek pro ochranu zdraví lidí a 

zvýšení zájmu o venkovský prostor Zlínského kraje ze strany občanů regionu, občanů ČR i 

zahraničních návštěvníků.  

Koncepční materiál SRVZK zahrnuje široké tematické spektrum rozvojových aktivit a 

dotýká se širokého spektra lokálních podmínek, ve kterých mohou být tyto záměry 

realizovány. Pro rozvojové aktivity zaměřené na venkovský prostor Zlínského kraje SRVZK 

stanovuje pět hlavních strategických priorit:  

- A – kvalita ţivota 

- B – Podnikání 

- C – Ţivotní prostředí 

- D – Doprava 

- E – Řízení rozvoje  
První čtyři priority jsou zaměřeny tematicky a předpokládají vzájemnou koordinaci 

pomocí realizace páté priority. Strategická priorita A obsahuje 2 opatření 

 A.1. Posílení vy avenosti o cí 

 A.2. Rozvoj  ivota v o cích 

Strategická priorita B obsahuje tři opatření 

 B.1. Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zem d lství  

 B.2. Posílení podnikatelsk ch aktivit zvy ování zam stnatelnosti o yvatel 
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 B.3. Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Strategická priorita C obsahuje dvě opatření 

 C.1. Pé e o  ivotní prost edí a jeho ochrana  

 C.2. Zlep ení technické infrastruktury  

Strategická priorita D obsahuje jedno opatření 

 D.1. Zlep ení dopravní dostupnosti a o slu nosti 

Strategická priorita E obsahuje dvě opatření 

 E.1. Uplatňování rozvojov ch nástrojů 

 E.2. Posílení administrativních kapacit o cí  

 

Na základě analýzy současné situace a s vyuţitím výsledků speciálního průzkumu ve 

venkovském prostoru Zlínského kraje byly vytvořeny přehledy aktivit, které spadají do 

jednotlivých tematických částí vymezených koncepcí. Implementace SRVZK zahrnuje mj. i 

monitoring a hodnocení plnění cílů SRVZK v době její platnosti a návod pro stanovení úkolů 

pro nadcházející období.  

 

 

 

Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů SRVZK na ţivotní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem a 

zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování bylo prováděno po 

zpracování finálního znění koncepce, která byla podrobena veřejnému projednání. 

K posouzení byla vyuţita metoda referenčních cílů, tj. porovnávání moţného vlivu 

specifických cílů SRVZK na stanovené referenční cíle ochrany ţivotního prostředí. 

Vyhodnocení vychází z analýzy SWOT a míry zohlednění cílů ochrany ţivotního prostředí při 

činnostech, které lze předpokládat při realizaci SRVZK v oblasti vstupů do krajiny, v oblasti 

ochrany sloţek ţivotního prostředí, v oblasti vlivů na ekonomické prostředí kraje i v oblasti 

očekávaných sociálních důsledků realizace strategického materiálu, především rozvojem 

jednotlivých oblastí tematicky vymezených v koncepci s vyuţitím dostupného potenciálu 

ekonomických, lidských a environmentálních zdrojů za pomoci zdroj regionálních, národních 

i celoevropských. 

Jednotlivé koncepční směry a opatření byly posouzeny pomocí metody referenčních 

cílů politiky ţivotního prostředí vydané MŢP ČR. Tabelární forma matice předpokládaných 

vlivů nezjistila významné očekávané negativní nebo limitující působení některého navrţeného 

opatření z pohledu ochrany ţivotního prostředí.  

SRVZK byla hodnocena dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, neboť vliv realizace SRVZK na soustavu Natura 2000 nebyl 

vyjádřením příslušných kompetentních orgánů na území celého Zlínského kraje vyloučen. 

 

Závěry posouzení: 

Ministerstvo ţivotního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona  

č. 100/2001 Sb., na základě návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona 
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č. 100/2001 Sb., vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených územně samosprávných 

celků a veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydává: 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

ke koncepci 

 

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji v období 2010 

- 2015 

verze duben 2010 

 

za dodrţení níţe uvedených podmínek stanoviska (část A) a dodrţení podmínek 

stanoviska pro ochranu soustavy Natura 2000 (část B). 

 

Na základě vyhodnocení předloţené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění lze konstatovat, ţe hodnocená koncepce SVRZK nebude mít významný 

negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí. 

 

A. Podmínky souhlasného stanoviska: 

1) Při realizaci SRVZK budou respektovány podmínky, stanovené vyhodnocením vlivů 

realizace jednotlivých Opatření SRVZK na ţivotní prostředí. 

2) Přijatelné limity a směry moţných vlivů na sloţky ţivotního prostředí a změn 

krajinného rázu pro jednotlivé projekty rozvoje venkova budou konzultovány 

s pracovníky odborných orgánů ochrany ţivotního prostředí, především ochrany 

přírody, obecních úřadů s rozšířenou působností a CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. 

3) Navazující strategické dokumenty SRVZK, především jednotlivé dílčí koncepce 

rozvoje Zlínského kraje, se kterými realizace koncepce SRVZK souvisí, zohlední při 

jejich nejbliţší aktualizaci nejen aktuálně platné celostátní koncepční materiály 

z oblasti ţivotního prostředí, zejména Státní politiku ţivotního prostředí ČR, 

Integrovaný národní program sniţování emisí v ČR, Plán odpadového hospodářství 

ČR, Strategii biologické rozmanitosti ČR, problematiku rozvoje a vyuţití brownfields 

a další, ale i Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji a specifické poţadavky 

vyplývající z této strategie. 
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4) V rámci realizace SRVZK bude projednávání, schvalování a realizace projektů 

respektovat aktuální vývoj národní i evropské legislativy a bude vycházet 

z průběţného monitorování postupu a implementace SRVZK a plnění jednotlivých 

strategických priorit a opatření a měnící se situace pokud jde o problémy a bariéry 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji. 

5) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení 
došlých vyjádření a připomínek z veřejného projednání, a to jak ke koncepci,  

tak i k jejímu posouzení. 

 

B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000: 

1) Hodnocená koncepce nepřináší u některých navrţených aktivit dostatečně podrobné údaje, 
které by umoţnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah případného vlivu na jednotlivé 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jedná se o 7 aktivit navrţených v rámci 

priority C – Ţivotní prostředí a priority D - Doprava (kap. H koncepce), u nichţ bylo 

stanoveno potenciální riziko negativního vlivu (viz Tab. 1). U těchto aktivit je potřeba 

přenést poţadavek na posouzení vlivu konkrétních budoucích záměrů na EVL a PO dle § 

45h,i ZOPK do dalších fází správních řízení (územní a stavební řízení apod.). 

V uvedených fázích rozhodování o vyuţití území jsou jiţ zpravidla k dispozici konkrétní 

informace, které umoţňují podrobné vyhodnocení vlivu záměru na lokality soustavy 

Natura 2000. U konkrétních záměrů je zapotřebí poţádat o stanovisko příslušný orgán 

ochrany přírody, zda můţe daný záměr, samostatně nebo ve spojení s jinými, významně 

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45i ZOPK). 

2) Při realizaci konkrétních aktivit (budoucích projektů) navrţených ve Strategii rozvoje je 
nezbytné odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty 

ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, resp. s biotopy druhů a typy 

evropských stanovišť.  

 

 Ministerstvo ţivotního prostředí dále předpokládá, ţe řídící sloţky realizace 

této koncepce zajistí u kaţdého navrţeného řešení co nejširší publicitu a informování 

veřejnosti. 

 

------------------------------ 

+ 

Datum zpracování hodnocení:  07.03.2011 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 

zpracování posudku:    RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

 

Podpis zpracovatele hodnocení: _______________________ 

Autorizace ke zpracování hodnocení: č.j. 3869/625/OPV/93, vydáno 29.3.1994  

oprávnění podle zákona 100/2001 Sb.  

spolupráce: RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, RNDr. Marek Banaš, PhD. (Natura 2000) 
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XVI. Přílohy 

1. Přehledová struktura koncepce  

2. Seznam lokalit v Zlínském kraji postiţených starou ekologickou zátěţí  

3. Přehled jednotlivých strategických priorit, strategických opatření a aktivit koncepce 

SRVZK 

4. Hodnocení jednotlivých strategických priorit a strategických opatření ve vztahu k 

ţivotnímu prostředí a veřejnému zdraví – tabulková část 

5. Doklad o autorizaci zpracovatele hodnocení SEA a oprávnění pro oblast posuzování 

vlivů na veřejné zdraví 
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Příloha č. 1: Přehledová struktura koncepce 
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Příloha č. 2: Seznam lokalit v Zlínském kraji, postiţených starou ekologickou 

zátěţí  

(zdroj http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=7799): 

Aircraft Industries, a.s. Kunovice (LET Kunovice) , - okres Vsetín 

Bánov - "Za dvorem" , Bánov - okres Uherské Hradiště  

Barum Continental spol. s r.o. - Otrokovice , Otrokovice - okres Zlín 

Bojkovice - Na Vranovy Ţleby , Bojkovice - okres Uherské Hradiště  

Boršice u Blatnice , Boršice u Blatnice - okres Uherské Hradiště  

Boršice u Buchlovic , Boršice - okres Uherské Hradiště  

Břest , Břest - okres Kroměříţ  

Buchlovice - skládka Křiţné cesty , Buchlovice - okres Uherské Hradiště  

Bylnice - Cihelna , Bylnice - okres Zlín 

Bylnice - Hluboče , Bylnice - okres Zlín 

Bylnice- skládka JMDZ , Bylnice - okres Zlín  

Bystřice pod Hostýnem - Cihelna I,II , Bystřice pod Hostýnem - okres Kroměříţ  

Bystřička - Řehořov , Bystřička - okres Vsetín  

COLORLAK a.s., Staré Město , Staré Město - okres Uherské Hradiště  

Červenka , Vsetín - okres Vsetín  

Česká Zbrojovka Uh.Brod , Uherský Brod - okres Uherské Hradiště  

DEZA a.s. - Valašské Meziříčí , Valašské Meziříčí - okres Vsetín 

Dolní Němčí - Nad hájkem , Dolní Němčí - okres Uherské Hradiště  

Drţková - Pod vlekem , Drţková - okres Zlín  

Francova Lhota - Koţovo , Francova Lhota - okres Vsetín  

Fryšták - Ţabárna , Fryšták - okres Zlín  

GROZ-BECKERT CZECH s.r.o. - Valašské Klobouky , Valašské Klobouky - okres Zlín  

Hanhart Morkovice s.r.o. , Morkovice - okres Kroměříţ  

Hluk - Cihelna , Hluk - okres Uherské Hradiště  

Holešov - U Ţop , Ţopy - okres Kroměříţ  

Hostišová - Lom , Hostišová - okres Zlín  

Hostišová - U letiště , Hostišová - okres Zlín 

Hošťálková , Hošťálková - okres Vsetín 

Hrachovec - Hliník , Hrachovec - okres Vsetín  

Hulín - Padělky , Hulín - okres Kroměříţ  

Hvozdná - Vršek , Hvozdná - okres Zlín  

CHČaP Uh. Brod , Uherský Brod - okres Uherské Hradiště  

Choryně, Hrušová 1. černá skládka , Choryně - okres Vsetín  

http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=7799
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0045_Aircr.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0102_Bánov.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0107_Barum.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0101_Bojko.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0108_Borši.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0109_Borši.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0069_Břest.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0046_Buchl.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0087_Bylni.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0088_Bylni.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0089_Bylni.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0097_Bystř.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0112_Bystř.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0009_COLOR.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0117_Červe.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0044_Česká.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0121_DEZA%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0103_Dolní.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0111_Držko.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0115_Franc.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0130_Fryšt.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0144_GROZ-.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0006_Hanha.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0106_Hluk%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0031_Holeš.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0015_Hosti.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0016_Hosti.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0064_Hošťá.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0053_Hrach.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0078_Hulín.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0017_Hvozd.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0043_CHČaP.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0047_Chory.HTM
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Choryně, Hrušová 2. černá skládka , Choryně - okres Vsetín  

Choryně, Hrušová 3. černá skládka , Choryně - okres Vsetín  

Chropyně - Smeťák , Chropyně - okres Kroměříţ 

Jablůnka , Jablůnka - okres Vsetín  

Javořice a.s., Ptení (JMDZ a.s.) - Bystřice pod Hostýnem , Bystřice pod Hostýnem - 

okres Kroměříţ  

Jihomoravská plynárenská, a.s - Kroměříţ , Kroměříţ - okres Kroměříţ  

Jihomoravská plynárenská, a.s. - Uherské Hradiště , Uherské Hradiště - okres Uherské 

Hradiště  

Kateřinice , Kateřinice - okres Vsetín  

Klečůvka , Klečůvka - okres Zlín  

Koryčany - Liští , Koryčany - okres Kroměříţ  

Kostelec u Holešova - Vymětalova debřa , Kostelec u Holešova - okres Kroměříţ  

Kotojedy - Skládka Magneton Kotojedy , Kotojedy - okres Kroměříţ  

Kroměříţ - Horní zahrady, Chropyňská ulice , Kroměříţ - okres Kroměříţ 

Kromexim Kroměříţ, a.s. , Kroměříţ - okres Kroměříţ  

Kunovice - Oběšenec , Kunovice - okres Vsetín  

Kurovice - Kurovický les , Kurovice - okres Kroměříţ  

Lechotice - Hrabí , Kroměříţ - okres Kroměříţ  

Lhota u Zlína , Lhota - okres Zlín  

Litenčice - Nový Dvůr Marie , Litenčice - okres Kroměříţ  

Lochy Kvasice - Nová Dědina , Kvasice - okres Kroměříţ  

Louky nad Dřevnicí - Padělky , Louky - okres Zlín  

Ludkovice - Úvozová cesta , Ludkovice - okres Zlín  

Ludslavice - Kameňák , Ludslavice - okres Kroměříţ  

Luhačovice - Losky , Luhačovice - okres Zlín  

Lutopecny - Cihelna , Lutopecny - okres Kroměříţ 

Magneton a.s. - Valašské Klobouky , Valašské Klobouky - okres Zlín  

Magneton Kroměříţ , Kroměříţ - okres Kroměříţ  

Machová - Boří , Machová - okres Zlín  

Malá Bystřice , Malá Bystřice - okres Vsetín  

Mirošov u Val. Klobouk , Mirošov - okres Zlín 

Mladcová - skládka popílku , Zlín - okres Zlín  

Mladcová - Suchý důl , Mladcová - okres Zlín 

MOPAS a.s., Holešov , Holešov - okres Kroměříţ 

Morkovice - Cihelna , Morkovice - okres Kroměříţ  

Mysločovice - Za školou , Mysločovice - okres Zlín  

Napajedla - Zemník , Napajedla - okres Zlín  

http://zateze.kr-zlinsky.cz/0048_Chory.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0049_Chory.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0070_Chrop.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0110_Jablů.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0126_Javoř.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0126_Javoř.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0114_Jihom.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0095_Jihom.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0095_Jihom.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0063_Kateř.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0018_Klečů.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0099_Koryč.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0033_Koste.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0042_Kotoj.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0036_Kromě.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0067_Krome.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0065_Kunov.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0027_Kurov.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0029_Lecho.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0002_Lhota.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0076_Liten.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0003_Lochy.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0019_Louky.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0131_Ludko.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0028_Ludsl.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0122_Luhač.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0037_Lutop.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0113_Magne.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0005_Magne.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0020_Macho.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0116_Malá%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0090_Miroš.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0021_Mladc.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0092_Mladc.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0066_MOPAS.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0075_Morko.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0022_Myslo.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0023_Napaj.HTM
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Neubuz - Bílá Hlína , Neubuz - okres Zlín 

Nový Hrozenkov - Lušová , Nový Hrozenkov - okres Vsetín  

Ořechov - Jarošovy , Ořechov - okres Uherské Hradiště  

Otrokovice,Tečovice - Kamenec Rokytí , Tečovice - okres Zlín 

Pilana Tools , spol. s r.o., Zborovice , Zborovice - okres Kroměříţ  

Pilana Tools, a.s., Hulín , Hulín - okres Kroměříţ  

Plastika a.s., Kroměříţ , Kroměříţ - okres Kroměříţ  

Podhradní Lhota - Šraňky , Podhradní Lhota - okres Kroměříţ  

Police - Cimbál , Police - okres Vsetín  

Pozděchov , Pozděchov - okres Vsetín  

Pravčice - Hliník , Pravčice - okres Kroměříţ  

Prusinovice - Ovčí debřa , Prusinovice - okres Kroměříţ  

Příluky - ČSPHM , Zlín - okres Zlín  

Rataje u Kroměříţe - Havlák , Rataje - okres Kroměříţ  

Roţnov pod Radhoštěm - Tylovice , Roţnov pod Radhoštěm - okres Vsetín 

Roţnov pod Radhoštěm, Kozák-Palkovňa , Roţnov pod Radhoštěm - okres Vsetín  

SAMOHÝL MB a.s. - budova č.91 Svit Zlín , Zlín - okres Zlín 

SANDRIK - MEZ Vsetín s.p. , Vsetín - okres Vsetín 

Sazovice - Mesla , Sazovice - okres Zlín 

Seninka , Seninka - okres Vsetín  

Skaštice - Cihelna , Skaštice - okres Kroměříţ  

Slavičín - Divnice - MOEX, rýhy , Divnice - okres Zlín  

Slavičín - Divnice - skládka galvanických kalů , Divnice - okres Zlín 

Slavičín - Radašovy , Slavičín - okres Zlín  

Slévárna Vsetín, spol. s r.o. , Vsetín - okres Vsetín 

Spytihněv - Za Moravou , Spytihněv - okres Zlín 

Strání - Jahodná , Strání - okres Uherské Hradiště 

Stříbrnice u Uh.Hradiště - Podsadová , Stříbrnice - okres Uherské Hradiště 

Stříteţ nad Bečvou, černá skládka , Stříteţ nad Bečvou - okres Vsetín  

STS divize 004 Ludslavice u Holešova , Ludslavice - okres Kroměříţ  

STS Otrokovice , Otrokovice - okres Zlín 

TES Vsetín, s.r.o. , Vsetín - okres Vsetín  

TESLA TELEVISION, a.s., Roţnov pod Radhoštěm , Roţnov pod Radhoštěm - okres 

Vsetín 

Těšnovice - Hvězda , Těšnovice - okres Kroměříţ  

TOMA a.s. - Otrokovice , Otrokovice - okres Zlín  

Uherský Brod - Katovka , Uherský Brod - okres Uherské Hradiště  

http://zateze.kr-zlinsky.cz/0024_Neubu.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0061_Nový%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0096_Ořech.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0001_Otrok.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0068_Pilan.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0014_Pilan.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0127_Plast.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0132_Podhr.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0062_Polic.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0091_Pozdě.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0034_Pravč.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0032_Prusi.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0025_Přílu.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0039_Rataj.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0057_Rožno.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0058_Rožno.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0124_SAMOH.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0137_SANDR.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0026_Sazov.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0059_Senin.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0035_Skašt.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0119_Slavi.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0118_Slavi.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0120_Slavi.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0011_Slévá.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0004_Spyti.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0104_Strán.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0098_Stříb.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0054_Střít.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0133_STS%20d.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0123_STS%20O.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0012_TES%20V.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0010_TESLA.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0010_TESLA.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0041_Těšno.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0125_TOMA%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0100_Uhers.HTM
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Uhřice u Kroměříţe - Pískovna , Uhřice - okres Kroměříţ  

Újezd u Val. Klobouk - Hrabůvky , Újezd - okres Zlín  

Valašské Klobouky - Březina , Valašské Klobouky - okres Zlín  

Valašské Meziříčí - Krhová , Valašské Meziříčí - okres Vsetín  

Valašské Meziříčí - Vichury , Valašské Meziříčí - okres Vsetín  

Váţany u Kroměříţe - Hliniště cihelny Váţany - stará cihelna , Váţany - okres Kroměříţ  

Velké Karlovice , Velké Karlovice - okres Vsetín 

Velký Ořechov - Padělky , Velký Ořechov - okres Zlín  

Věţky - Úlehla , Věţky - okres Kroměříţ  

VISTEON - Autopal, s.r.o. Hluk , Hluk - okres Uherské Hradiště  

Vlčí doly 1,2,3 , Vlčí Doly - okres Kroměříţ  

Zašová , Zašová - okres Vsetín  

Zborovice - Srnovská zmola , Zborovice - okres Kroměříţ  

Zbrojovka Vsetín - nástroje a.s. , Vsetín - okres Vsetín  

Zdislavice - Hliník , Zdislavice - okres Kroměříţ  

Zdounky - Světlá , Zdounky - okres Kroměříţ  

ZEVETA Bojkovice, a. s. , Bojkovice - okres Uherské Hradiště  

Zubří - Březovec , Zubří - okres Vsetín  

Zubří - Hamra , Zubří - okres Vsetín  

Ţeranovice - Hrádek , Ţeranovice - okres Kroměříţ  

 

http://zateze.kr-zlinsky.cz/0074_Uhřic.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0093_Újezd.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0094_Valaš.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0051_Valaš.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0052_Valaš.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0040_Vážan.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0060_Velké.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0128_Velký.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0038_Věžky.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0008_VISTE.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0073_Vlčí%20.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0050_Zašov.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0072_Zboro.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0134_Zbroj.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0077_Zdisl.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0071_Zdoun.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0013_ZEVET.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0055_Zubří.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0056_Zubří.HTM
http://zateze.kr-zlinsky.cz/0030_Žeran.HTM
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Příloha č. 3: Přehled jednotlivých strategických priorit, strategických opatření a aktivit koncepce SRVZK 

Tab. č. 1a: Priorita A – Kvalita ţivota 

Opatření Aktivity 

A.1 Posílení vybavenosti obcí A.1.1 Podpora optimálního způsobu zajištění základního školství ve venkovských obcích.  
Podpora o cí v zaji t ní  kolní docházky p ímo v o ci ne o formou dojí ďky do jiné o ce – poradenství, zprost edkování kontaktu mezi 

o cemi, informace o svazkovém  kolství atd.  
 

A.1.2 Zkvalitnění poskytování sociální péče a posilování informovanosti občanů o moţnostech vyuţívání sociálních 

sluţeb.  
Zaji t ní dostupné sociální pé e  v za ízeních sociálních slu e  i formou slu e  terénních) pro v echny skupiny klientů. Osv ta obyvatel 

ohledn  vyu ívání p ísp vku na pé i  
 

A.1.3 Rozšíření zdravotnické péče v obcích.  
Z izování ordinací léka ů v o cích.  

 

A.1.4 Zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné sluţby.  
Vy udování nov ch v jezdních stanovi ť a modernizace stávajících stanovi ť tak, a y  yla zaji t na dostupnost ZZS v horizontu 15 

minut.  
 

A.1.5 Podpora zvyšování zastoupení komerčních sluţeb v obcích do 500 obyvatel.  
Poradenství o cím ohledn  motivování podnikatelů z ídit v o ci provozovnu, iniciace hlu  ího kontaktu o cí s podnikateli  nap . p es 

hospodá ské komory).  
 

A.1.6 Zvyšování příleţitostí pro bydlení, zejména vyuţívání ploch v zastavěném území obcí.  
Prodej a rekonstrukce neo ydlen ch domů, zastav ní nevyu it ch proluk, p íprava pozemků  

 

A.1.7 Zlepšení stavu a údrţba veřejných prostranství a budov a péče o veřejnou zeleň.  
Zkvalitn ní fyzického prost edí v o cích – budov i ploch  

 

A.2 Rozvoj ţivota v obcích A.2.1 Budování a modernizace sportovní a kulturní infrastruktury.  
Investice do kulturních a sportovních za ízení v o cích.  

 

A.2.2 Podpora spolkového ţivota.  
Podpora  innosti neziskov ch organizací – p edev ím spolků – v o cích.  

 

A.2.3 Podpora pořádání kulturních akcí a udrţování místních tradic.  
Podpora po ádání kulturních akcí s místním i nadmístním dopadem  tj. ur en ch primárn  pro o yvatele i náv t vníky). Podpora 

zachování a udr ování místních tradic specifick ch pro dan  region  
 

A.2.4 Posílení zapojení obyvatel do ţivota obce.  
Poradenství o cím, jak motivovat o yvatele  nap . zprost edkování do ré praxe o cí, v nich  se o yvatelé zapojují), po ádání sout ţí 

zam  en ch na vzhled o ce a  ivot v o ci.  
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Tab. č. 1b: Priorita B – Podnikání 

Opatření Aktivity 

B.1 Rozvoj intenzivních i 

extenzivních forem 

zemědělství 

B.1.1 Podpora rozvoje zemědělství a diverzifikace zemědělských činností.  
Vytvá ení podmínek pro rozvoj zem d lské  innosti  zejména formou informa ní podpory zem d lsk ch su jektů a koordinace jejich  innosti) – 

podnikatelská sdru ení, regionální produkty, ekologické hospoda ení atd.  
 

B.1.2 Podpora specializovaných výrob – vinařství, ovocnářství, včelařství a dalšího drobného chovatelství, zahrádkářství.  
Dotace na podporu vy ran ch specializovan ch typů zem d lské v ro y.  

 

B.1.3 Podpora předkládání projektů zemědělských subjektů, zejména do Programu rozvoje venkova.  
Ší ení informací mezi zem d lsk mi su jekty ohledn  mo ností získávání dotací, metodická pomoc p i zpracování  ádostí.  

 

B.1.4 Rozvíjení spolupráce s Agrární komorou ZK.  
Podpora spolupráce ve ejné správy a zem d lců  vzd lávání, poskytování informací, hájení zájmů zem d lců…).  

B.2 Posílení 

podnikatelských aktivit a 

zvyšování 

zaměstnatelnosti obyvatel 

B.2.1 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově a tradičních venkovských řemesel a činností.  
Poradenství o cím v o lasti roz i ování spektra ekonomick ch aktivit  vhodné typy  inností, moţnosti podpory ze strany o cí).  

 

B.2.2 Koordinace aktivit a nástrojů podpory malého a středního podnikání a vytváření podmínek pro nové podnikatele.  
Informa ní a metodická podpora pro o ce, zam  ená na podporu rozvoje podnikání ze strany o cí a na spolupráce o cí a podnikatelů.  

 

B.2.3 Podpora realizace rekvalifikací a zvyšování zájmu obyvatel o podnikání.  
Realizace rekvalifika ních kurzů  s důrazem na nejvíce poptávaná odv tví), kurzů pro za ínající podnikatele.  

 

B.2.4 Rozvoj spolupráce s hospodářskými komorami a dalšími subjekty, které mají vazbu na podnikatelskou sféru v kraji.  
Navázání a prohlou ení spolupráce mezi ve ejnou a podnikatelskou sférou  kontakt, koordinace  inností, spole né projekty atd.).  

 

B.2.5 Podpora řešení regenerace venkovských brownfields a obnova zastaralého zemědělského majetku.  
Činnosti vycházející ze Strategie vyu ít  rownfields – vytipování lokalit, na ídka zájemcům, podpora p edprojektové p ípravy.  

 

B.3 Podpora rozvoje 

cestovního ruchu 

B.3.1 Podpora aktivit zacílených na domácí návštěvnost.  
Realizace marketingov ch akcí zam  en ch na p ilákání tuzemsk ch  náv t vníků.  

 

 B.3.2 Posílení vazeb cestovního ruchu na kulturu a přírodní a kulturní atraktivity.  
Podpora o lastí, které souvisejí s cestovním ruchem a p ispívají ke zvy ování atraktivity  zemí pro náv t vníky – kulturní akce, pé e o 

kulturn -historické o jekty, pé e o p írodní  ohatství kraje.  
 

 B.3.3 Podpora projektů a tvorby produktů věnovaných specifickým formám CR (agroturistika, venkovská turistika, 

hipoturistika atd.).  
Informa ní a metodická podpora su jektů půso ících v cestovním ruchu, zam  ená na tvor u specifick ch produktů CR – typy aktivit, 

cílové skupiny, produktové  alí ky atd.  
 

 B.3.4 Iniciace intenzivnější spolupráce se slovenskými subjekty v oblasti CR.  
Navázání komunikace se su jekty půso ícími v Tren ianském a  ilinském kraji, koordinace aktivit su jektů z o ou stran hranice, 

realizace spole n ch projektů.  
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Tab. č. 1c: Priorita C – Ţivotní prostředí 

Opatření Aktivity 

C.1 Péče o ţivotní 

prostředí a jeho ochrana 

C.1.1 Podpora projektů likvidace starých ekologických zátěţí.  
Zvy ování kvality ţivotního prost edí prost ednictvím likvidace star ch ekologick ch zát ţí jakéhokoliv původu.  

 

C.1.2 Podpora sni ování emisí tuhých znečišťujících látek.  
Osv ta mezi o yvateli a dal ími typy zne i ťovatelů ohledn  moţností sniţování zne i t ní ovzdu í pocházejícího z lokálních zdrojů, 

mo ilních zdrojů a ze sekundární reemise  
 

C.1.3 Podpora ochrany, udr ení a zlepšení stavu významných přírodních lokalit.  
Dota ní podpora zam  ená na pé i o p írodní  ohatství kraje.  

 

C.1.4 Podpora hospodaření v lesích.  
Dota ní podpora zam  ená na  drţ u krajiny formou hospoda ení v lesích  

 

C.1.5 Posílení role zemědělců v údr bě krajiny.  
Poradenství pro zem d lské su jekty zam  ené na  drţ u krajiny, osv ta pro dal í typy su jektů o  loze zem d lců.  

 

C.2 Zlepšení technické 

infrastruktury 

C.2.1 Zajištění čištění odpadních vod a odkanalizování obcí v souladu s legislativou EU.  
Budování a rekonstrukce kanalizací a ČOV.  

 

C.2.2 Zachování a rozšíření systému sběru odpadu a zpracování vyu itelných druhů odpadu.  
Zkvalitn ní systému s  ru odpadu – s  rné dvory, kontejnery na t íd n  odpad, recyklace, osv ta mezi o yvateli apod.  

 

C.2.3 Dobudování účinných protipovodňových opatření.  
Podpora  udování a rekonstrukce stave  za raňujících negativním vlivům povodní  ry níky, suché poldry, hráze atd.).  

 

C.2.4 Podpora vyu ívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.  
Osv ta v o lasti zavád ní a masivn j ího vyuţívání o noviteln ch a alternativních zdrojů energie, metodická pomoc s p ípravou projektů.  
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Tab. č. 1d: Priorita D – Doprava 

Opatření Aktivity 

D.1 Zlepšení dopravní 

dostupnosti a obsluţnosti 

D.1.1 Podpora vybudování dálnic a rychlostních komunikací a zkvalitnění silnic I. třídy.  
Politická podpora a intenzivní vyjednávání o zahájení v stav y dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. t ídy.  

 

D.1.2 Zlepšení stavu silnic II. a III. třídy.  
Modernizace a zlep ení technického stavu silnic II. a III. t ídy.  

 

D.1.3 Budování a rekonstrukce místních komunikací.  
Dota ní podpora o cím na  udování a opravy místních komunikací.  

 

D.1.4 Rozvoj krajského systému integrované dopravy, včetně podpory vzniku přestupních terminálů v místech styku 

jednotlivých dopravních systémů.  
Investice do infrastruktury IDS  zastávky, terminály atd.) a vozového parku, prohlou ení koordinace a návazností jízdních  ádů.  

 

D.1.5 Dořešení problémů v zajištění dopravní obslu nosti venkovských obcí.  
Posílení po tu spojů a jejich návaznosti, zejména o víkendech.  

 

D.1.6 Výstavba cyklostezek mezi jednotlivými obcemi kraje a v turisticky atraktivních oblastech.  
Budování komunikací pro cyklistickou dopravu  primárn  ur en ch pro o yvatele a náv t vníky) odd len ch od komunikací s 

provozem motorov ch vozidel.  
 

D.1.7 Podpora projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu.  
Realizace infrastrukturních pr  
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Tab. č. 1e: Priorita E – Řízení rozvoje  

Opatření Aktivity 

E.1 Uplatňování 

rozvojových nástrojů 

E.1.1 Podpora širšího uplatnění strategických dokumentů  
Vyuţívání dokumentů více o cemi a s v t ími   inky: podpora jejich tvor y, vyuţívání p i  ízení rozvoje, v t í zohledn ní p i poskytování 

finan ní podpory.  
 

E.1.2 Vytváření / aktualizace územních plánů.  
Dota ní podpora pro vytvá ení ne o aktualizace  zemních plánů  pro o ce, které nemohou  erpat podporu z IOP), metodická podpora 

procesu tvorby  
 

E.1.3 Zohlednění rozvoje venkova v koncepčních dokumentech kraje.  
Zanesení pot e  rozvoje venkova do krajsk ch koncep ních dokumentů  strategií, programů, koncepcí, Zásad  zemního rozvoje atd.).  

 

E.1.4 Podpora realizace komplexních pozemkových úprav.  
Osv tové akce o v znamu a v hodách zpracování pozemkov ch  prav  v etn  realizace spole n ch za ízení).  

 

E.1.5 Podpora vyšší míry vyu ívání dotačních programů (krajských, národních, evropských).  
Realizace vzd lávacích seminá ů a osv tov ch akcí zam  en ch na moţnosti  erpání dotací z různ ch programů pro v echny typy  adatelů.  

 

E.1.6 Zajištění pokračování realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje.  
Vy len ní financí v rozpo tu Z , vyhla ování v zev a p id lování dota ní podpory vy ran m projektům.  

 

E.2 Posílení 

administrativních 

kapacit obcí 

E.2.1 Metodická a informační podpora obcí.  
Poskytování metodick ch i jin ch pot e n ch informací t kajících se  ízení o cí, zejména pro neuvoln né starosty a starosty v prvním 

funk ním o do í.  
 

E.2.2 Podpora stabilizovaného hospodaření obcí.  
Vzd lávání p edstavitelů o cí ohledn  způso ů hospoda ení  investice,  v ry, schodky apod.) s cílem p isp t k minimalizaci deficitního 

hospoda ení o cí.  
 

E.2.3 Rozvoj spolupráce obcí.  
Informování p edstavitelů o cí o moţnostech a v hodách spolupráce v rámci svazků o cí, místních ak ních skupin atd.  
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Příloha č. 4: Vyhodnocení jednotlivých směrů a opatření ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí a veřejnému zdraví – tabulková část 

 

Tab. č. 7: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  A.1. 

referenční cíl OŢP Opatření A.1.x. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, 

zejména CO2 a metanu 

0 0 0 0 0 0 +1 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního 

ruchu) s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

0 0 0 0 0 +1 +1 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 0 +1 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na 
osvojení vzorců chování, odpovídajících principům 

udrţitelného rozvoje 

+1 0 0 0 0 +1 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v 

oblasti ţivotního prostředí 

0 0 0 0 0 +1 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 0 +1 0 0 

        

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 0 0 +1 

3. krajina 0 0 0 0 0 0 +1 

4. půda, horninové prostředí 0 0 0 0 0 0 0 

5. voda 0 0 0 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

0 0 0 0 0 0 0 
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Tab. č. 8: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  A.2  

referenční cíl OŢP Opatření A.2.x 

1 2 3 4 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

0 0 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

+1 +1 +1 +1 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

0 +1 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 0 

     

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 0 0 0 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 

3. krajina 0 0 0 0 

4. půda, horninové prostředí 0 0 0 0 

5. voda 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 +1 0 
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Tab. č. 9: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  B.1  

referenční cíl OŢP Opatření B.1.x 

1 2 3 4 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 +1 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů +1 +1 +1 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1 +1 +1 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

+1 0 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí +1 +1 +1 +1 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

+1 +1 +1 +1 

     

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 0 0 0 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 

3. krajina +1 +1 +1 0 

4. půda, horninové prostředí +1 +1 +1 0 

5. voda 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 0 0 
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Tab. č. 10: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření B.2.  

referenční cíl OŢP Opatření  B.2.x. 

1 2 3 4 5 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů +1 +1 0 0 +1 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

+1;  -1 +1;  

-1 

0 0 +1 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 +1 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1 +1 0 0 +1 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

+1 +1 0 0 +1 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí +1 +1 +1 +1 +1 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

0 0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

+1 +1 +1 +1 +1 

      

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 0 +1 0 +1 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 +1 

3. krajina 0 +1 0 0 +1 

4. půda, horninové prostředí 0 +1 0 0 +1 

5. voda 0 0 0 0 +1 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

+1 0 0 0 0 
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Tab. č. 11: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  B.3  

referenční cíl OŢP Opatření B.3.x 

1 2 3 4 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy +1;  -1 +1;  

-1 

+1;  

-1 

0 

5. sniţovat expozici hluku  +1;  -1 +1;  

-1 

+1;  

-1 

0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

+1 +1 +1 +1 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí +1 +1 +1 +1 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 

ţivotního prostředí 

0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

+1 +1 +1 0 

     

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 0 0 0 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 

3. krajina 0 0 0 0 

4. půda, horninové prostředí 0 0 0 0 

5. voda 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

+1 +1 +1 0 
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Tab. č. 12: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření C.1.  

referenční cíl OŢP Opatření  C.1.x. 

1 2 3 4 5 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů +1 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

+1 +1 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů +1  0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

+1 0 +1 +1 +1 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 

chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

0 0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 

environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 0 0 

      

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 +1 +1 +1 +1 

2. fauna, flora, ekosystémy +1 +1 +1 +1 +1 

3. krajina +1 0 +1 +1 +1 

4. půda, horninové prostředí +1 +1 +1 +1 +1 

5. voda +1 +1 +1 +1 +1 

6. ovzduší, klimatické faktory +1 +1 +1 +1 +1 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 0 0 0 
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Tab. č. 13: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  C.2  

referenční cíl OŢP Opatření C.2.x 

1 2 3 4 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 +1 

2. přispět k omezování vzniku odpadů +1 +2 0 +1 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

0 0 0 +1 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů +2 +1 +1 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod +1 +1 +1 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

+1 +1 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 +1 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 0 

     

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1 +1 +1 0 

2. fauna, flora, ekosystémy +1 +1 +1 0 

3. krajina 0 0 0 0 

4. půda, horninové prostředí +1 +1 0 0 

5. voda +1 +1 +1 0 

6. ovzduší, klimatické faktory +1 +1 0 +1 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 0 0 
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Tab. č. 14: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  D.1. 

referenční cíl OŢP Opatření D.1.x. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, 

zejména CO2 a metanu 

+1;  -1 +1 +1;  

-1 

+1 +1 +1 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů 

s největšími riziky pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy +1;  -1 +1 +1;  

-1 

+1 +1 +1 0 

5. sniţovat expozici hluku  +1;  -1 +1 +1;  

-1 

+1 +1 +1 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy +1;  -1 0 +1;  

-1 

0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního 

ruchu) s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

0 0 0 0 0 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 0 0 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na 
osvojení vzorců chování, odpovídajících principům 

udrţitelného rozvoje 

0 0 0 0 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v 
oblasti ţivotního prostředí 

0 0 0 0 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 0 0 0 0 

        

1. obyvatelstvo, lidské zdraví +1;  -1 +1 +1;  

-1 

+1 +1 +1 +1 

2. fauna, flora, ekosystémy +1;  -1 0 +1;  

-1 

+1 0 +1 0 

3. krajina +1;  -1 0 0 0 0 +1 0 

4. půda, horninové prostředí +1;  -1 0 0 0 0 0 0 

5. voda 0 0 0 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory +1;  -1 +1 +1;  

-1 

+1 +1 +1 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně 

architektonického a archeologického dědictví  

0 0 0 0 0 0 0 
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Tab. č. 15: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření  E.1. 

referenční cíl OŢP Opatření E.1.x. 

1 2 3 4 5 6 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména 

CO2 a metanu 

0 0 0 0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími 

riziky pro zdraví obyvatel 

0 0 0 0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

0 +1 +1 +1 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 0 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení 
vzorců chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

0 0 +1 0 0 0 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 

ţivotního prostředí 

0 0 +1 0 0 0 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 +1 0 0 0 

       

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 0 0 0 0 0 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 0 0 0 

3. krajina 0 0 +1 +1 0 0 

4. půda, horninové prostředí 0 0 0 0 0 0 

5. voda 0 0 0 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 0 0 0 0 
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Tab. č. 16: Hodnocení navrhovaných aktivit k opatření E.2  

referenční cíl OŢP Opatření E.2.x 

1 2 3 

1. přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“ ¨, zejména CO2 a 

metanu 

0 0 0 

2. přispět k omezování vzniku odpadů 0 0 0 

3. sníţit znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů s největšími riziky 

pro zdraví obyvatel 

0 0 0 

4. sníţit znečištění ovzduší z dopravy 0 0 0 

5. sniţovat expozici hluku  0 0 0 

6. sniţovat plošné znečištění a znečištění z  difuzních zdrojů 0 0 0 

7. předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání vod 0 0 0 

8. omezení záborů, eroze a zhutnění půdy 0 0 0 

9. harmonizace vyuţití území (např. z hlediska cestovního ruchu) 

s poţadavky na ochranu přírody a krajiny 

0 0 0 

10. zlepšit podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí 0 0 0 

11. podpořit systém výchovy a vzdělávání zaměřený na osvojení vzorců 
chování, odpovídajících principům udrţitelného rozvoje 

+1 0 +1 

12. zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti 
ţivotního prostředí 

+1 0 +1 

13. vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti 
environmentálně šetrného podnikání 

0 0 0 

    

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 0 0 0 

2. fauna, flora, ekosystémy 0 0 0 

3. krajina 0 0 0 

4. půda, horninové prostředí 0 0 0 

5. voda 0 0 0 

6. ovzduší, klimatické faktory 0 0 0 

7. hmotné statky a kulturní dědictví, včetně architektonického a 

archeologického dědictví  

0 0 0 
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Příloha č. 5: Doklad o autorizaci zpracovatele hodnocení SEA a oprávnění pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví 

 

 

                                                                         

 

 

 


