
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROST ŘEDÍ 
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  V Praze dne 20. 6. 2012 
  Č.j.: 50368/ENV/12 
 
 
 
  

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Identifika ční údaje: 
 

Název:   Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého 
kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

 
Charakter koncepce:  

Komplexní studie bude jedním z významných koncepčních dokumentů pro rozvoj 
regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje. Navazuje na schválenou koncepci 
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje a více rozpracovává její prioritu č. 3 
zaměřenou na podporu progresivních odvětví ve výzkumu, vývoji a inovacích. Komplexní 
studie podrobí šest progresivních odvětví ve výzkumu, vývoji a inovacích hlubším analýzám. 
Cílem je zjistit jaký je aktuální stav používaných nebo vyvíjených technologií a hlavních 
výzkumných směrů, identifikovat bariéry spolupráce a možnosti transferu technologií, 
identifikovat stěžejních výzkumné směry a technologie do budoucna, identifikovat průřezové 
platformy a navrhnout opatření pro implementaci. Studie se bude skládat ze syntézy 
analytické části, foresightu a opatření pro implementaci.  

 

Umístění:  Královéhradecký kraj 

Předkladatel:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 18. 5. 2012 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce na úřední desce kraje. Informace o oznámení a oznámení koncepce byla rovněž 
zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí s rozšířenou působností a v Informačním 
systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP131K. 
Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům 
a elektronicky dotčeným obcím. 
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Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ode dne zveřejnění koncepce obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, vyjádření 
celkem od 12 subjektů: z nich bylo 9 vyjádření zcela bez připomínek, vyjádření 3 subjektů 
se soustředila na oznámení koncepce a obsahovala rovněž věcné požadavky na obsah 
koncepce. Orgány ochrany přírody vyloučily významný negativní vliv koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Kopie všech došlých vyjádření 
byly rovněž předány předkladateli koncepce k využití. 

 

Závěr:  

Na podkladě oznámení koncepce, vyjádření k němu podaných a podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„zákon“) provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle § 10d zákona 
s následujícím závěrem: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení            
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona a která obsahuje v návrhu koncepce konkrétní opatření 
a aktivity, u nichž nelze vyloučit vliv na některé složky životního prostředí a vlivy na veřejné 
zdraví, bude zpracováno vyhodnocení vlivů koncepce „Komplexní studie progresivních 
odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ dle ustanovení 
§ 10e zákona. 

 
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 

daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty 
plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména: 
  

1) Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi 
např. Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou životního 
prostředí ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Strategií udržitelného 
rozvoje ČR.  

2) Vyhodnotit jednotlivá navržená opatření a aktivity v rámci priorit koncepce z hlediska 
jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

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

4) 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 živočichů a zranitelných biotopů.  

5) Posoudit, zda je koncepce v souladu s Plány péče o zvláště chráněná území, která leží, 
nebo zasahují na dotčené území. 

6) Porovnat a vyhodnotit navržené varianty řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody 
a krajiny. 

7) Vyhodnotit případné vlivy obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí, zejména 
z pohledu fragmentace krajiny a krajinného rázu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce 
řeší možné vlivy umísťování staveb (zejména se jedná o výstavbu stožárů mobilních 
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operátorů, výstavbu větrných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren, 
výškových zařízení apod.) na krajinný ráz. 

8) Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny principy ochrany ZPF, zejména 
s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří 
podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny.   

9) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení koncepce vypořádat. 

 
 

Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebudou 
hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle 
§ 45h a §45i tohoto zákona. 

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 28 ks v elektronické podobě na CD. 

 
 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence 

                                                                                                 (otisk úředního razítka) 
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Obdrží:  

Předkladatel koncepce, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

 

Přílohy: obdrží  předkladatel 
1) kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI 
2) kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod 
3) kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší 
4) kopie vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory 
5) kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku 
6) kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové 
7) kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 
8) kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů KHK a PAK 
9) kopie vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 
10) kopie vyjádření Městského úřadu Nové město nad Metují 
11) kopie vyjádření Městského úřadu Hořice 
12) kopie vyjádření Městského úřadu Náchod 

 
 

 


