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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále jen „zákon“) – závěr
zjišťovacího řízení podle § 10d zákona ke koncepci „Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje 2021+“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že koncepce „Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje 2021+“ byla podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních
samosprávných celků byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj, statutární město Hradec
Králové, město Broumov, město Nové Město nad Metují, město Náchod, město Dobruška,
město Dvůr Králové nad Labem, město Hořice, město Jaroměř, město Jičín, město Kostelec
nad Orlicí, město Nová Paka, město Nový Bydžov, město Rychnov nad Kněžnou, město
Trutnov, město Vrchlabí, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o závěru zjišťovacího řízení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do závěru
zjišťovacího řízení koncepce nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
informace a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému CENIA
na internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem HKK006K a také na krajském
úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr,
tel. 495 817 141.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí, koncepce
„Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona
Identifikační údaje:
Název koncepce:
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
Charakter koncepce:
Koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+“ (dále jen „SR KHK“), je hlavním
strategickým dokumentem Královéhradeckého kraje, který má vytyčit zásadní směry rozvoje
území na období v letech 2021-2027 (ekonomický, demografický a politický vývoj v širším
územním kontextu) a tím nahradit současnou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 20142020.
Tvorba strategie bude vycházet z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik
tvorby strategických plánů, založených na respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Při
tvorbě strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je uplatňován princip partnerství
a princip udržitelného rozvoje. Nově se do strategického plánování promítají také SMART
(chytrá) řešení při plánování rozvoje obcí a regionů.
Celý proces tvorby SR KHK bude rozdělen do tří fází – analytická, návrhová a implementační.
První fáze je zaměřena na přípravu tvorby strategie a analytickou část. V této fázi bude
vytvořena analýza a popis problémů a problémových okruhů Královéhradeckého kraje. Poté,
co budou známy informace o hlavních problémech, lze začít v postupných krocích navrhovat
řešení těchto problémů. Dále bude zpracována SWOT analýza a bude formulován hlavní cíl
(vize). V této části budou zahájeny aktivity spojené s tvorbou návrhové části strategie.
Druhá fáze bude spočívat v sestavení návrhové části. Struktura návrhové části bude členěna
na strategické priority, které se dále rozdělí do nižších úrovní až na opatření.
Třetí fáze bude implementační. V této fázi projektu bude vytvořena metodika implementace
strategie, která bude obsahovat návrh řídících a monitorovacích struktur na úrovní
řídící/rozhodovací a výkonné, návrh procedur, časový plán a obsah monitorování: způsob
sběru informací o průběhu projektů, návrh milníků realizace opatření, které budou předmětem
monitorování, návrh finančního monitoringu, návrh monitoringu výstupů aktivit. Součástí
implementace bude i návrh rolí a zodpovědnosti za monitorování pro jednotlivé nositele
realizující projekty, návrh indikátorů pro sledování průběhu realizace SR KHK a jejich projektů
a metodiku aktualizace v závislosti na postupu realizace aktivit/projektů a v návaznosti na
výsledky monitorování. SR KHK bude podkladem pro:


činnost obcí a měst,



jednotlivé projekty rozvoje Královéhradeckého kraje, které budou řešit konkrétní
problematiku dotčeného území,



čerpání dotací z dotačních programů ČR, EU, Královéhradeckého kraje a dalších
zdrojů.



zpracování územně plánovací dokumentace Královéhradeckého kraje, měst a obcí.

Na základě SR KHK budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi,
specifické cíle a opatření, které však budou teprve vytyčeny.
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Umístění koncepce:
Královéhradecký kraj
Předkladatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546).
Navrhované období:
2021 - 2027
Průběh zjišťovacího řízení
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 07.09.2018 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce
Královéhradeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(www.cenia.cz/sea) pod kódem koncepce HKK006K a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce vyjádření od celkem 9 subjektů.
K oznámení koncepce se vyjádřili:
- Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO
Český ráj,
dne 15.09.2018,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 19.09.2018,
- Správa Krkonošského národního parku, dne 19.09.2018,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
dne 21.09.2018,
- město Trutnov, dne 25.09.2018,
- krajský úřad, dne 27.09.2018,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, dne 26.09.2018
- Městský úřad Hořice, dne 10.09.2018,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dne 27.09.2018
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad Hořice, město Trutnov, krajský úřad,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického neuplatnily
k záměru připomínky.
Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO Český ráj (dále jen „AOPK“),
ve vyjádření uvádí, že celá koncepce je pojata v obecné rovině a vzhledem k jejímu obecnému
pojetí AOPK, upozorňuje na nutnost respektování plánů péče o PR a souhrn doporučených
opatření o EVL – Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek, plánů péče o PP Libunecké rašeliniště,
PR Prachovské skály, PP Oborská luka, a PP Rybník Vražda.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“) ve
vyjádření uvádí, že v předložené analytické části posuzované koncepce postrádá,
v návaznosti na dokument Strategie adaptací na klimatickou změnu ČR, schválenou koncepci
Národní plán povodí Labe ze září 2015. ČIŽP dále uvádí, že bez strategického výhledu
správce povodí obsahujícího možnosti zásobování pitnou a technologickou vodou
podmíněného dostatečnou retenční schopností krajiny nebude posuzovaná koncepce úplná.
ČIŽP, oddělení ochrany odpadového hospodářství a oddělení ochrany ovzduší nemají
k předloženému oznámení koncepce žádné připomínky.
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ČIŽP, oddělení ochrany vod, uvádí, že vhledem k obecnému pojetí koncepce posouzení
tohoto dokumentu přesahuje působnost ČIŽP danou zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k posuzované koncepci připomínky za předpokladu, že
veškeré následné záměry související s naplňováním SR KHK, jejichž realizací mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, budou předmětem posuzování ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, uvádí, že konkrétní projekty, aktivity a opatření realizované na
základě předložené SR KHK, budou respektovat územní ochranu pozemků určených k plnění
funkce lesa (dále jen „PUPFL“), včetně jejich ochranných pásem. Jednotlivé stavební záměry
je nutné přednostně umisťovat mimo PUPFL nebo využít pozemky méně významné a to tak,
aby použití PUPFL co nejméně omezovalo nebo narušovalo hospodaření v lesích a zejména
neomezovalo plnění funkcí lesa ve smyslu § 13 odstavec 2 písmeno a) zákona o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, dále uvádí, že v předložené koncepci SR KHK je žádoucí doplnit
text o lesích o dálkový přenos imisí z Polska, zmínit vliv bořivých větrů na les a z toho stoupající
rozvoj podkorního hmyzu, jakož i o významu lesních porostů pro zachování žádoucí úrovně
retenční schopnosti krajiny, a to zejména pak v horských oblastech.
Správa Krkonošského národního parku ve svém vyjádření uvádí, že připravovaná koncepce
může mít negativní vliv na životní prostředí, zejména na zvláště chráněné části přírody, a proto
požaduje její další posouzení a vyhodnocení dle citovaného zákona. Kromě vyhodnocení
jejího vlivu na zvláště chráněné části přírody, požaduje Správa KRNAP i vyhodnocení souladu
koncepce s jednotlivými národními i krajskými koncepcemi, které se zabývají ochranou přírody
a krajiny a životním prostředím.
Krajská Hygienická stanice Královéhradeckého kraje ve svém vyjádření z hlediska zájmů
chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením koncepce za podmínky,
že v návrhu koncepce bude podrobněji rozpracována problematika hluku v Královéhradeckém
kraji a jeho negativního vlivu na veřejné zdraví, včetně zakotvení pravidelné obnovy hlukových
map v nejvíce hlukově zatížených lokalitách Královéhradeckého kraje.
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto
závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření budou společně se závěrem
zjišťovacího řízení předány předkladateli koncepce k vypořádání.
Závěr:
Koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+“ je koncepcí naplňující
dikci § 10a odst. 1 písm. a) zákona, a proto bude předmětem celého procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl
krajský úřad dle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu zjišťovací řízení ve smyslu § 10d
zákona s následujícím závěrem:
Oznámení koncepce obsahuje mimo jiné i aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení
záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu.
Krajský úřad požaduje zpracovat vyhodnocení zejména dle § 2 a § 10b zákona a přílohy č. 9
k zákonu.
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 27 ks v elektronické podobě na CD.
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Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel od předkladatele oznámení koncepce dne 03.09.2018.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 07.09.2018 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (www.cenia.cz/sea) a zaslána
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace
o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Lhůta pro vyjádření dotčených subjektů k oznámení koncepce skončila dne 27.09.2018.
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce celkem 9 vyjádření. Ze strany dotčených správních
úřadů byly vzneseny připomínky k předloženému oznámení koncepce. Dotčený správní úřad
(Správa Krkonošského národního parku) požaduje další posuzování koncepce podle zákona.
Koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+“ dle § 10a odst. 1 písm. a)
zákona, bude předmětem celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

„otisk razítka“

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro předkladatele)
-

Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO
Český ráj,
dne 15.09.2018,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 19.09.2018,
Správa Krkonošského národního parku, dne 19.09.2018,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
dne 21.09.2018,
město Trutnov, dne 25.09.2018,
krajský úřad, dne 27.09.2018,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, dne 26.09.2018
Městský úřad Hořice, dne 10.09.2018,
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dne 27.09.2018,

Rozdělovník k č. j. KUKHK–26564/ZP/2018:
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové - zde
2. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
3. Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov
4. Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
5. Město Dvůr Králové nad Labem, nám T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem
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6. Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
7. Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
8. Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
9. Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
10. Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
11. Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
12. Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
13. Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
14. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
15. Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
16. Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Dotčené správní úřady:
17. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
18. ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
19. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, Jiráskova
1665, 530 02 Pardubice
20. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 9, 549 54 Police nad Metují
21. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
22. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01
Liberec
23. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, oddělení Správa
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov,
24. Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
25. Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
26. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
27. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Předkladatel:
28. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, zastoupený společností RADDIT consulting s.r.o., Fojtská
574, 739 24 Krmelín
Na vědomí:
29. MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
30. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
31. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418,
551 02 Jaroměř – Josefov
32. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov
33. Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
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