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Č. j.: MZP/2017/710/1851
V Praze dne 25. října 2017

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021

Charakter koncepce:

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021 (dále také jen „PRJMK 
2018 – 2021“ nebo „koncepce“) navazuje na Program rozvoje Jihomoravského kraje 
platný pro období 2014 – 2017 a z hlediska hierarchie krajských rozvojových koncepcí 
vychází ze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Program rozvoje 
Jihomoravského kraje 2018 – 2021 představuje realizační a koordinační nástroj řízení 
rozvoje kraje. Je postaven na vyhodnocení míry plnění cílů a vizí předchozího 
programovacího období a na revizi cílů, vizí a východisek dosavadní koncepce. 
Cílem PRJMK 2018 – 2021 je určit pro stanovené období aktuální rozvojové směry kraje 
v souladu s rozvojovými směry Evropské unie a České republiky a poukázat na možnosti 
a potenciální aktivity ve všech řešených oblastech, jež jsou na regionální a lokální úrovni 
Jihomoravského kraje (dále také jen „JMK“) žádoucí a budou veřejnou správou 
podporované.

Umístění: Jihomoravský kraj

Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Průběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 9. 2017 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
desce Jihomoravského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce MZP252K, 
a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních 
deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.
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Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření od celkem 15 subjektů, z toho 
9 s připomínkami a 1 po zákonné lhůtě. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení 
(vyhodnocení) byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce k  vypořádání.

Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo 

Ministerstvo životního prostředí dle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem:

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021 jako koncepce naplňující dikci 
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude 
předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznámení koncepce obsahuje mimo jiné i aktivity, které stanovují rámec 
pro budoucí povolení záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Jedná se zejména o opatření řešící dobudování infrastruktury, jako je realizace 
klíčových dopravních staveb, rozvoj technické infrastruktury atd.

Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná 
o koncepci, u které nebyl vyloučen příslušným orgánem ochrany přírody
(AOPK – Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty) dle § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „ EVL 
a PO“). Lze tedy předpokládat, že koncepce může mít významný vliv na lokality soustavy 
Natura 2000.

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv 
na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen 
v rámci základních zákonných požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené 
aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:

1. Vyhodnotit, zda je PRJMK 2018 - 2021, včetně dále navrhovaných priorit, opatření 
a cílů, v souladu s již schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody 
a krajiny národní úrovně - Státní politikou životního prostředí ČR na období 
2012 – 2020 (dále také „SPŽP“), Aktualizací Státního programu ochrany přírody 
a krajiny ČR - 2009, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 
a republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými 
Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.

2. Vyhodnotit soulad s aktuálně platnými koncepcemi v oblasti ochrany ovzduší, 
kterými jsou Program zlepšování kvality ovzduší zóny Jihovýchod a Program 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno. Do seznamu prováděcích 
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krátkodobých dokumentů doporučujeme uvést rovněž Akční plán zlepšování kvality 
ovzduší města Brna a do podkladových dokumentů doplnit Plán pro zvládání 
povodňových rizik, Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy 
a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Dyje a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
JMK.

3. Doplnit a zapracovat programy Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, průběžné aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 
a podporu budování fungujícího systému ochrany sídel před povodněmi.

4. Doplnit ke strategickým dokumentům na národní úrovni Program předcházení 
vzniku odpadů ČR a uvést celý platný název Plánu odpadového hospodářství ČR 
pro období 2015 – 2024. Vyhodnotit soulad s těmito dokumenty.

5. Dále vyhodnotit, zda a jak PRJMK 2018 – 2021 zohledňuje cíle a opatření Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 
a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 
pro všechny v 21. století.

6. Doplnit přijaté cíle v oblasti životního prostředí o cíle vedoucí ke snižování emisí 
a dále všechny tři cíle SPŽP v oblasti ovzduší a upravit formulaci referenčního cíle 
7.1.

7. Aktualizovat, přeformulovat a doplnit údaje tak, aby byla zohledněna skutečnost, 
že kraj je (spolu)gestorem celé řady opatření uvedených v Programu zlepšování 
kvality ovzduší zóny Jihovýchod, resp. Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Brno. Integrovat do PRJMK 2018 – 2021 rovněž Národní program 
snižování emisí ČR.

8. V rámci vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyhodnotit vliv koncepce 
na zvláště chráněná území (dále také jen „ZCHÚ“), respektive zda realizací 
koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy ZCHÚ.

9. Navrhnout případná opatření k předcházení, snížení, vyloučení či kompenzaci 
negativních vlivů na ZCHÚ, významné krajinné prvky, přírodní parky, územní 
systém ekologické stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migrační prostupnost 
území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.

10.Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na povrchové a zejména 
podzemní vody, dále na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná 
pásma vodních zdrojů spolu s vlivy na retenční schopnost krajiny i na změnu 
hydrogeologických poměrů.

11.V souvislosti s realizací opatření posoudit na úrovni zpracované koncepce možné 
vlivy této koncepce na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa 
včetně jejich ochranných pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu 
a zakládání lesních porostů.

12.Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy 
č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména 
na problematiku hluku a kvalitu ovzduší včetně možnosti kumulace a synergie vlivů 
s jinými koncepcemi, strategiemi, případně záměry, a to včetně navržených cílů, 
opatření a aktivit.
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13.Posoudit, zda uplatňování koncepce ve svém důsledku přispěje k odstraňování 
příčin stávající zátěže obyvatelstva, a to se zaměřením na problematiku hluku 
a kvality ovzduší; při posuzování stávající zátěže hlukem využít jako jeden 
z podkladů dokument 3. úplná aktualizace ÚAP Jihomoravského kraje 2015.

14.Zaměřit koncepci na priority související s řešením následků klimatické změny, 
s posílením hromadné dopravy vzhledem k ochraně ovzduší, se zvýšením podílu 
zeleně v otevřené zemědělské krajině s ohledem na vodní a větrnou erozi půdy, 
s řešením negativních vlivů nefunkčních melioračních zařízení a s opatřeními 
vedoucími k tvorbě mozaikovité struktury krajiny a ekologicky stabilních prvků 
v krajině.

15.Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany
přírody a krajiny a ochranu lidského zdraví.

16.Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat
do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně 
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit 
k jednotlivým variantám.

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 2 ks v elektronické podobě na CD.

                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.

     ředitel odboru
       posuzování vlivů na životní prostředí

      a integrované prevence
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Obdrží:

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy: obdrží předkladatel

1. kopie vyjádření MŽP, odboru odpadů

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

3. kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší

4. kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany vod

5. kopie vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí

6. kopie vyjádření MěÚ Břeclav, odboru rozvoje a správy

7. kopie vyjádření MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí

8. kopie vyjádření MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování

9. kopie vyjádření MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí

10.kopie vyjádření MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí

11.kopie vyjádření MěÚ Znojmo, zastoupené městskou architektkou

12.kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

13.kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno

14.kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského 
a Zlínského

15.kopie vyjádření Újezdního úřadu Březina




