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„Strategický plán rozvoje města Hodonín“ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení
§ 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný
správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) 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“)
obdržel dne 22.08.2017 oznámení města Hodonín, se sídlem Masarykovo náměstí 53,
695 35 Hodonín, s přiděleným IČ 00284891, o koncepci „Strategický plán rozvoje města
Hodonín“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona a podle
hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona.
Identifikační údaje:
Název koncepce:
Strategický plán rozvoje města Hodonín
Řešené území:
Město Hodonín
Předkladatel:
Město Hodonín, se sídlem Masarykovo náměstí 53, 695 35 Hodonín
Charakter koncepce:
Strategický plán rozvoje města Hodonína 2017 - 2022 je základním koncepčním
dokumentem města. Formuluje přístup města k podpoře rozvoje jeho územního obvodu.
Stanovuje strategické priority rozvoje města jako celku, hlavní cesty k jejich dosažení,
poskytuje základní rámec a potřebná východiska pro realizaci navrhovaných opatření
a projektů. Důležitou součástí strategie rozvoje města Hodonín je rozpočtový výhled, jehož
účelem je poskytnout představu o disponibilních zdrojích a o alokacích těchto zdrojů na
realizaci jednotlivých priorit a projektů. Strategie respektuje principy udržitelného rozvoje
a tedy i potřebu vybalancovat v praxi ekonomické, environmentální a sociální hlediska. Tvoří
i systémový základ pro dlouhodobé uvažování o budoucnosti města.
Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad dne 22.08.2017 obdržel oznámení města Hodonín o koncepci „Strategický plán
rozvoje města Hodonín“. Dne 29.08.2017 zveřejnil krajský úřad informace o oznámení
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koncepce na úřední desce Jihomoravského kraje. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno
v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také
dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a Jihomoravský kraj. Veřejnost se
k oznámení koncepce nevyjádřila.
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno)
ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci koncepce podle předloženého dokumentu nemá
z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK)
KHS JmK sděluje, že koncepci nepožaduje dále posuzovat dle zákona. Současně však KHS JmK
dává ve smyslu ustanovení § 10h zákona podnět na aktualizaci strategického dokumentu
„Koncepce dopravy města Hodonína“.
Vypořádání: Vzato na vědomí. Krajský úřad městu Hodonín doporučuje provést aktualizaci
strategického dokumentu „Koncepce dopravy města Hodonína“, a to i s ohledem na
dokument „Strategický plán rozvoje města Hodonín“.
 Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (KrÚ JMK OŽP)
Vyjádření se skládalo z několika dílčích vyjádření.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů KrÚ JMK
OŽP sděluje, že na str. 13 oznámení koncepce je uvedeno, že zpracovávaná koncepce má
vztah k řadě dokumentů, mimo jiné také k Programu zlepšování kvality ovzduší zóna
Jihovýchod – CZ06Z září, 2015. K tomuto orgán ochrany ovzduší sděluje, že Program
zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z byl vydán Ministerstvem životního
prostředí pod č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.05.2016. Datum vydání Programu zlepšování
kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z by mělo být v návrhu koncepce opraveno. Jinak
orgán ochrany ovzduší souhlasí s oznámením koncepce a s opatřeními, která byla dle
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z pro město Hodonín navržena.
Ostatní vyjádření byly bez připomínek.
Vypořádání: Vzato na vědomí. Krajský úřad má za to, že výše zmíněná nesrovnalost není
takové závažnosti, která by vyžadovala opravu oznámení a následný postup dle § 10c zákona,
neboť je zřejmé, na jaký dokument je odkazováno.
 Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení koncepce „Strategický plán rozvoje města
Hodonín“, a nepožaduje jeho další posuzování ve smyslu uvedeného zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.

2/6

Závěr:
Na podkladě oznámení a doručených vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává
závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení §10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že koncepce „Strategický
plán rozvoje města Hodonín“
nebude posuzována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Strategický plán rozvoje města Hodonín naplňuje definici koncepce podle ustanovení § 10a
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Proto bylo podle ustanovení § 10d zákona provedeno zjišťovací řízení, zda koncepce bude
dále posuzována podle uvedeného zákona.
Strategický plán rozvoje města Hodonína 2017 - 2022 je základním koncepčním
dokumentem města. Formuluje přístup města k podpoře rozvoje jeho územního obvodu.
Stanovuje strategické priority rozvoje města jako celku, hlavní cesty k jejich dosažení,
poskytuje základní rámec a potřebná východiska pro realizaci navrhovaných opatření
a projektů. Důležitou součástí strategie rozvoje města Hodonín je rozpočtový výhled, jehož
účelem je poskytnout představu o disponibilních zdrojích a o alokacích těchto zdrojů na
realizaci jednotlivých priorit a projektů. Strategie respektuje principy udržitelného rozvoje
a tedy i potřebu vybalancovat v praxi ekonomické, environmentální a sociální hlediska. Tvoří
i systémový základ pro dlouhodobé uvažování o budoucnosti města.
Strategický plán rozvoje města Hodonín klade dle zpracovatelů oznámení důraz na zlepšení
životního prostředí a pozitivního vlivu na zdraví na základě těchto strategických cílů:
-

Strategický cíl 1 - Podporovat ekonomický rozvoj města

-

Strategický cíl 2 - Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí

-

Strategický cíl 3 - Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě

-

Strategický cíl 4 - Podporovat rozvoj cestovního ruchu

-

Strategický cíl 5 - Zapojení veřejnosti do života města.

Zpracováním a schválením tohoto materiálu bude mít město Hodonín k dispozici aktuální,
ucelený a veřejně akceptovatelný rozvojový dokument, který bude sloužit zastupitelstvu při
rozhodování o rozvojových projektech města. Je nutné plánovat nejen v časovém horizontu
voleb, ale i v horizontu dalších let. Strategie udržitelného rozvoje bude nejen vizí města
Hodonína, ale i nezbytným podkladem pro získávání finančních prostředků z Evropské unie.
Bude se promítat do rozhodování o investicích města, do financování konkrétních kroků a do
diskusí o směřování Hodonína v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.
Vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území je pozitivní, neboť jejím cílem je zlepšení
a zdokonalení současného stavu v území.
Součástí oznámení bylo rovněž Hodnocení vlivu na zdraví ke koncepci „Strategického plánu
rozvoje města Hodonín“ (dále jen „hodnocení vlivu na zdraví“), ze dne 13.08.2017, které bylo
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zpracované MUDr. Evou Rychlíkovou, Ph.D. Z tohoto hodnocení vlivu na zdraví vzešly
následující závěry a doporučení:
 Strategický cíl 1 - Podporovat ekonomický rozvoj města
Podpora podnikání (místního i nového) znamená ekonomickou prosperitu pro obyvatele.
Pokud bude podpořeno a požadováno u zaměstnanců vzdělání, budou realizovány nové
technologie, bude realizována tvořivost, podchytí se mladí lidé ze základních i středních škol
ve městě, z vysokých škol se budou navracet domů a bude možné zvrátit i negativní přírůstek
populace ve městě i okrese. Doporučuje se při požadavcích na zaměstnance zvažovat
i závislosti, udržení zdraví jako prioritu a systematickou prevenci pracovních úrazů, otrav
a nemocí z povolání. Významnou prioritou města je přítomnost minerálních vod, vhodných
pro prevenci i léčbu nemocí, je to výzva k podpoře zdravého životního stylu. Rozvojové
plochy nesmějí přispět ke znečištění ovzduší a zhoršení hlukové situace a ani k zátěži centra
města nákladní dopravou. Pro obytnou výstavbu se doporučuje prevence tepelně
akumulujících ploch a staveb ke zlepšení mikroklimatu města a dostatečnou zeleň s velkou
hmotou (vyšší stromy, podrost, trávu) poskytující stín, vlhkost vzduchu a vůbec příhodné
mikroklima ve městě v nejsušší a nejteplejší oblasti republiky ohrožené nejvíce klimatickou
změnou.
 Strategický cíl 2 - Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí
V rámci rozvoje infrastruktruy a zlepšení podmínek ve městě je potřebné urychleně vymístit
tranzitní nákladní dopravu z města, zlepšit hlukovou a imisní situaci, realizovat bezprašné
vozovky a bezpečné chodníky, dbát na odstraňování usazeného prachu na vozovkách
a chodnících. Dále realizovat opatření Programu zlepšení kvality ovzduší pro JMK – obchvat
města Hodonína. Infrastruktura nesmí přispívat ke znečištění, hluku a nevhodným
technickým řešením ke kumulaci tepla ve městě Hodonín, která ve svém důsledku vytváří
nepříznivé mikroklimatické podmínky a klade nároky na termoregulaci obyvatel. Naplnění
strategického cíle může zlepšit zdraví a pohodu obyvatel města Hodonína.
 Strategický cíl 3 - Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě
Kvalita života úzce souvisí se zdravým životním stylem a tak strategický plán města váže na
Plán zdravotní. Snižování závislostí, udržení duševní činnosti a fyzického stavu seniorů tak,
aby byli soběstační a mohli žít uvnitř společnosti a nestávali se seciálně vyloučenými, by
mohlo být strategicky podpořeno, stejně jako sociální služby rodinám dlouhodobě
nemosných dětí i dospělých, kdy rodinní příslušníci sami poskytují péči, nevěnují se vlastní
profesi a starají se. Kvalita života by se měla týkat i duševně nemocných v souvislosti
s trasformací psychiatrické péče, bude potřeba péče “na půl cesty” zainteresovní
neziskových organizací, zaměstnání.
 Strategický cíl 4 - Podporova rozvoj cestovního ruchu
Pokud cestovní ruch bude i cestou ke zdraví (lázně, pohyb, fitness), pak i podpora
a propagace cestovního ruchu je naplnováním cíle zdraví a přenos zahraničních zkušeností,
zvykolostí je užitečný. Na druhé straně – podělit se o své dojmy z úspěšných řešení problémů
může zvýšit sebevědomí Hodoníňanů. Lázenství a fitness služby využívající místní zdroj –
jódobrómovou minerálku – mohou být dobrou motivací pro město či podnikatele včetně
zahraničních.
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 Strategický cíl 5 - Zapojení veřejnosti do života města (otevřené město)
Strategický cíl „Otevřené město“ konvenuje k cílům zdravotního plánu. Principem realizace
Zdravotního plánu je zapojení veřejnosti, pro kterou se aktivity realizují. Je tedy „otevřené
město“ zásadním principem realizace zdravotní politiky. Ideální je získávání zpětné vazby
u obyvatel na veškeré aktivity Zdravotního plánu, nikoli jen jediný indikátor – počet akcí.
Strategický plán byl spolu s veřejností tvořen a to mu lze jen závidět, nebo tvořen od stolu
a mohl skutečné problémy systematicky popsat a v budoucnu řešit.
Krajský úřad konstatuje, že na základě oznámení koncepce nelze předpokládat, že by
Strategický plán rozvoje města Hodonín přinesl jakékoliv negativní vlivy na životní prostředí
a zdraví obyvatel.
Strategický plán rozvoje města Hodonín nepřinese žádné vlivy přesahující hranice České
republiky.
Z průběhu zjišťovacího řízení včetně vypořádání došlých připomínek vyplývá, že jednotlivá
opatření Strategického plánu rozvoje města Hodonín nebudou mít ve svém důsledku takový
negativní dopad na životní prostředí ani veřejné zdraví, který by odůvodňoval provedení
dalšího vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Hodonín. Příslušné orgány ochrany
přírody a krajiny vyloučily svými stanovisky dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny možný významný vliv předložené koncepce na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy
podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů. Území řešené
předloženou koncepcí je tvořeno územním obvodem pouze jedné obce.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zhodnotil předložené oznámení koncepce podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona s konstatováním, že se jedná o koncepci, u které není
předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly
požadavek dalšího posuzování.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 6 zákona závěr
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené město Hodonín o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.
otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a se žádostí o zpětnou informaci
o způsobu zveřejnění:
-

Město Hodonín, k rukám starosty, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Obdrží dotčené správní úřady:
-

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Hodonín, Plucárna 1a,
695 27 Hodonín - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provede město Hodonín a Jihomoravský kraj).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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