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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 (dále jen zákon)

Identifikační údaje:
Název koncepce:

„Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025 –
Aktualizace č. 3“

Charakter koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období let 2015 – 2025 –
Aktualizace č. 3. se po schválení Zastupitelstvem města Vlašimi stane programovým
dokumentem města s vazbou na rozpočtový výhled a územní plán. Program bude možné
aktualizovat dle postupu navrženého v implementační části. Jedná se o nástroj řízení rozvoje
obce. Program formuluje představy o budoucnosti obce s výhledem až do roku 2025 a jsou
v něm navrženy způsoby, jak jich dosáhnout. V Programu jsou identifikovány strategické cíle
dílčích oblastí rozvoje města i konkrétní opatření a aktivity, které by měly být, pokud to bude
možné, v návrhovém období realizovány. Řada aktivit a záměrů definovaných programem
podléhá získání externích zdrojů – dotací. U řady aktivit bude město figurovat jako partner nebo
spolurealizátor (to se týká např. velkých dopravních akcí).
Strategická část dokumentu Programu rozvoje města Vlašimi na období 2015-2025 je rozdělena
do 6 klíčových oblastí, které jsou totožné s vytvořenými pracovními skupinami uvedenými výše.
Pro každou oblast je vymezena výchozí situace, vize, strategický cíl, specifické cíle, opatření
a konkrétní aktivity. Aktivity jdou dále rozděleny do prioritních os dle své důležitosti,
a to od prioritní osy 1 sestupně.
Strategický cíl v oblasti DOPRAVY
V oblasti dopravy je v koncepci mezi prioritami zařazena celá řada aktivit s možným
potencionálním vlivem na životní prostředí. Vliv budou mít záměry pravděpodobně na hluk
v centru města a ovzduší. Jednotlivé konkrétní aktivity budou jak v gesci Města Vlašimi,
tak v gesci Středočeského kraje.
Aktivitami v gesci Středočeského kraje, na kterých se bude Město Vlašim spolupodílet, jsou
dokončení obchvatu města Vlašimi, výstavba kruhového objezdu “U Kozla“. Vybudování
obchvatu ideálně povede k odklonu značné části vozidel ze středu města, a tedy ke snížení hluku
i zlepšení ovzduší v něm.
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Mezi plánované aktivity v gesci Města Vlašimi patří stavba parkovacího domu, záchytných
parkovišť, rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Cílem města je rovněž podporovat
cyklistickou a pěší dopravu, a to právě i s ohledem na zlepšení životního prostředí ve městě.
Strategický cíl v oblasti ŠKOLSTVÍ
Hlavním cílem v oblasti školství je zajistit vhodné, bezpečné a příjemné zázemí pro kvalitní
vzdělávání a podpořit městem zřízené organizace v projektech, aktivitách a opatřeních, která
přinesou za výsledek spokojenost na straně rodičů, dětí i budoucích zaměstnavatelů.
Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je hlavně posílení zdravého sebevědomí dětí.
Strategický cíl v oblasti KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
Hlavními cíli v této oblasti je zajistit dostatečné a prostorové zázemí pro kulturní a sportovní
vyžití obyvatel (za podmínky zohlednění velikosti města a z ní vyplývající využitelnosti kapacit
nově budovaných či rekonstruovaných zařízení), podpora aktivit organizací, spolků a jednotlivců
spojených se zajištěním kulturních a sportovních aktivit a podpora rozvoje šetrného turistického
ruchu pomocí vytváření vhodné návštěvnické infrastruktury.
Strategický cíl v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Oblast životního prostředí se zaměřuje na aktivity zohledňující životní prostředí a vlivy
koncepce budou tedy v této oblasti pozitivní. Jedná se například o vlivy na ovzduší, zeleň
i nakládání s odpady. Mezi prioritami koncepce se konkrétně jedná o aktivity týkající se
zefektivnění odpadového hospodářství, rekonstrukcí malých staveb ve vlašimském zámeckém
parku (mosty, zdi), péče a revitalizace vodních ploch v území, spolupráce na realizaci opatření
na podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů a realizace opatření pro předcházení vzniku
černých skládek ve městě i snížení emisí z lokálních topenišť.
Strategický cíl v oblasti BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Hlavním cílem v této oblasti je zachování úrovně současné kvality života ve městě a snaha
o rozvoj nabídky dalších služeb a aktivit místních organizací, jednotlivců a institucí, na základě
doložení potřebnosti v území. Zachování současné kvality života ve městě si vyžaduje
pokračovat ve snaze sociálně-patologickým jevům předcházet a citlivě řešit problematiku osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených, podporu péče o osoby se zdravotním
postižením a seniory, poskytování pomoci ohroženým rodinám s dětmi. Zachování současného
stavu obnáší realizaci řady aktivit, opatření i financí stanovených touto strategií.
Strategický cíl v oblasti ROZVOJ MĚSTA
Dlouhodobým cílem v oblasti rozvoje města je mimo jiné zamezení tzv. urban sprawl
tj. vylidňování městského centra. V souladu s tímto cílem byl v roce 2010 dokončen projekt
revitalizace náměstí a další aktivity budou tento projekt doplňovat. Prostřednictvím projektů
a aktivit chceme zejména pomoci zvýšit nabídku pracovních či podnikatelských příležitostí
ve městě. Budovy ve vlastnictví města by měly být efektivně využívány tak, aby co nejlépe
sloužily jeho obyvatelům. Cílem jsou vzdělávající se úředníci, elektronizovaná státní správa
a bezbariérový přístup do budov poskytujících veřejné služby ve vlastnictví města. Vzhledem
k dílčím nedostatkům veřejné infrastruktury jsou cílem také v oblasti rozvoje města aktivity
týkající se rekonstrukcí/budování kanalizací a vodovodů ve městě a jeho sídlech. Výsledkem by
v ideálním případě mohlo být předcházení lokálním znečištěním podzemních vod, které bývá
způsobeno prokopáváním nevyvážených jímek. Rekonstrukce se bude týkat rozvodu tepla tam,
kde tato infrastruktura chybí.
Vymezení dotčeného území: Správní území města Vlašim.
Předkladatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, IČ: 00232947.
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Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 9. 3. 2020 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Středočeského kraje. Informace
byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredoceky.cz
a v informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem
STC023K. Oznámení koncepce bylo zasláno dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům k vyjádření.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
příslušný úřad) obdržel 3 vyjádření:
Středočeský kraj – vyjádření č. j. 048975/2020/KUSK ze dne 30. 3. 2020
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření
č. j. 026945/2020/KUSK ze dne 18. 2. 2019
Česká
inspekce
životního
prostředí,
č. j. ČIŽP/41/2019/3701 ze dne 25. 3. 2020

Oblastní

inspektorát

Praha

vyjádření

Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.
Žádné z doručených vyjádření neobsahovalo zásadní připomínky ke koncepci ani požadavek
na další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce. Ze strany veřejnosti
nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.
Středočeský kraj - souhlasí s koncepcí „Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025
– Aktualizace č. 3“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
KÚ Středočeského kraje – OŽPaZ
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody
příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje, že nemá připomínky
k předloženému oznámení koncepce „Program rozvoje města Vlašimi na období 2015-2025,
aktualizace č. 3“. Jedná o strategický plánovací dokument města Vlašim na období 20152025, sestává se z analytické, strategické a implementační části. Strategická část obsahuje
vize rozvoje města, stanovuje strategické a specifické cíle v klíčových oblastech.
Pro naplnění stanovených cílů jsou navržena rámcová opatření a aktivity, vybrané projekty
jsou blíže specifikovány. Předložená koncepce neobsahuje cíle, opatření či aktivity, které
by byly nevyhnutelně ve střetu s chráněnými zájmy svěřenými našemu úřadu
zákonem č. 114/1992 Sb.
K vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsme se již vyjádřili v rámci
vyjádření č.j. 004601/2020/KUSK ze dne 22.1.2020, kterým byl vyloučen významný vliv této
koncepce na předměty ochrany a celistvost jakékoliv evropsky významné lokality a ptačí
oblasti ve smyslu ust. § 45i , odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.; toto stanovisko je nadále platné.
Krajský úřad však upozorňuje, že na území města Vlašim se nachází území evropsky
významné lokality Vlašimská Blanice (kód 0213009), prvky územního systému ekologické
stability regionální úrovně a výskytiště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Proto bude nezbytné při realizaci záměrů, které vzejdou z předložené koncepce respektovat
zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. Zda dojde při realizaci těchto záměrů k dotčení
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uvedených chráněných fenoménů, bude záviset na realizační podobě některých konkrétních
projektů. Orgán ochrany přírody považuje za nezbytné předložit k vyjádření zejména
projekty, které budou situovány na území uvedené evropsky významné lokality, případně
se budou dotýkat prvků územního systému ekologické stability regionální úrovně
či potenciálně vhodných biotopů pro zvláště chráněné organismy.
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů - V kapitole „4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném
území“ na straně 10 posuzované dokumentace je uvedeno: „Obecným problémem
vyskytujícím se ve Vlašimi je postupné zastavování kvalitní zemědělské půdy a její vyjímání
ze ZPF.“
S tímto závěrem se zdejší úřad ztotožňuje a doporučuje, aby byla plošná ochrana ZPF
zahrnuta mezi strategické a specifické cíle v oblasti životního prostředí.
Dle ustanovení § 1 zákona o ochraně ZPF je zemědělský půdní fond mimo jiné jednou
z hlavních složek životního prostředí.
Praktickým opatřením na ochranu ZPF je prověření reálné potřeby zastavitelných ploch
v územně plánovací dokumentaci města a možnosti jejich převedení zpět do ploch
nezastavitelných – k zemědělskému využití.
- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění - K údajům uvedeným v koncepci nemáme z hlediska nakládání s odpady
připomínek. V koncepci není podrobně rozepsáno, jaké druhy odpadů jsou přijímány
např. do sběrného dvora či při mobilním sběru, upozorňujeme tedy, že obec je povinna
zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů minimálně v rozsahu vyhlášky
č. 321/2014 Sb.
- Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“) nemá žádné připomínky. Předložená koncepce akceptuje skutečnost, že se na území
města Vlašimi nachází objekt provozovatele Sellier & Bellot a.s., Lidická 667, 258 13
Vlašim, IČO 289 82 347, který byl zařazen rozhodnutím krajského úřadu ze dne 21. 10. 2016
č.j. 133914/2016/KUSK do skupiny B dle zákona o PZH. Krajský úřad upozorňuje
na skutečnost, že výše uvedený objekt má stanovenou zónu havarijního plánování, kterou
je nutné brát na vědomí v případě realizace konkrétních aktivit a projektů umístěných v této
zóně.
- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Program je navržen pro správní území Města Vlašimi. Jedná o strategický plánovací
dokument města Vlašim na období 2015-2025, který obsahuje analytickou, strategickou
a implementační část. Strategická část zahrnuje plány rozvoje města a stanovuje strategické
a specifické cíle v klíčových oblastech (Doprava, Školství, kultura, sport, cestovní ruch
a volný čas, Životní prostředí, Bezpečnost, bytová, zdravotní a sociální tematika
a Rozvoj města).
V oblasti dopravy je plánováno dokončení obchvatu města Vlašimi, výstavba kruhového
objezdu “U Kozla“, stavba parkovacího domu, záchytných parkovišť, rekonstrukce místních
komunikací a chodníků. Cílem města je rovněž podporovat cyklistickou a pěší dopravu.
V oblasti životního prostředí se plánované aktivity týkají zefektivnění odpadového
hospodářství, rekonstrukcí malých staveb ve vlašimském zámeckém parku (mosty, zdi), péče
a revitalizace vodních ploch v území, realizace opatření na podporu ohrožených druhů rostlin
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a živočichů, předcházení vzniku černých skládek i snížení emisí z lokálních topenišť.
V rámci rozvoje města budou realizovány aktivity týkající se rekonstrukcí, resp. budování
kanalizací a vodovodů ve městě a jeho sídlech.
V případě, že by v budoucnu byla do posuzované lokality začleněna technologie, výroba
či zdroj ovlivňující ovzduší, je dotčený provozovatel povinen dodržovat platnou legislativu
v oblasti ochrany ovzduší. Jedná se zejména o závazná stanoviska k umístění a ke stavbě
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a následné povolení provozu takového zdroje.
V případě výstavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2
k zákonu o ochraně ovzduší, je kompetentní rozhodovat příslušný krajský úřad. V případě
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 citovaného zákona,
je kompetentní příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování
obyvatel hlukem, emisemi, dopravou, ale i zápachem. Jakýkoli průmysl by měl být umístěn
mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti.
Lokalita města Vlašim je částečně zatížena překračováním imisního limitu pro znečišťující
látku benzo(a)pyren. Tuto látku emitují zejména domácí topeniště při spalování tuhých paliv
a v menší míře má vliv i doprava. Z hlediska ochrany ovzduší je tedy důležité se v souvislosti
s územním plánováním vyhnout takovým změnám, které by způsobovaly navýšení dopravy
(především v zastavěných částech lokality).
Na základě předložených podkladů neshledáváme předmětný Program rozvoje Města Vlašim
v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Zejména cíle plánované v klíčové oblasti
“Doprava“ přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v dotčené lokalitě a jsou v souladu
s požadavky Programu zlepšování kvality ovzduší pro Střední Čechy.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Vypořádání: Příslušný úřad upozorňuje předkladatele na nutnost předložit k vyjádření zejména
projekty, které budou situovány na území uvedené evropsky významné lokality, případně
se budou dotýkat prvků územního systému ekologické stability regionální úrovně či potenciálně
vhodných biotopů pro zvláště chráněné organismy a záměry (zejména stavební projekty
a projekty v zámeckém parku a v povodí řeky Blanice). Nutné je také předložit
ty projekty, u nichž
se
předpokládá
významný
vliv
na životní
prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb. V případě, že by v budoucnu byla do posuzované lokality
začleněna technologie, výroba či zdroj ovlivňující ovzduší, je dotčený provozovatel povinen
dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Obec je povinna zajistit oddělené
soustřeďování složek komunálních odpadů minimálně v rozsahu vyhlášky č. 321/2014 Sb.
Na vědomí je také nutné brát zónu havarijního plánování objektu Sellier & Bellot a.s.
ČIŽP - OI Praha
- Oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, lesa – bez připomínek
- Oddělení ochrany přírody - Z hlediska našich kompetencí a zákona č. 114/1992 Sb.
nemáme, za předpokladu respektování všech jeho odpovídajících ustanovení,
k předkládanému oznámení koncepce zásadní připomínky.
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení vlivů koncepce na životní prostředí
připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
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Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn v Informačním systému SEA na internetových stránkách
CENIA www.cenia.cz/sea pod kódem STC023K.
Závěr
Na podkladě oznámení koncepce, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených
v příloze č. 8 k tomuto zákonu provedl Krajský úřad zjišťovací řízení ve smyslu § 10d
citovaného zákona s následujícím závěrem, že koncepce
„Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025 - Aktualizace č. 3“
nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétní záměry, které budou
ze strategického plánu rozvoje města vycházet, však bude třeba posuzovat samostatně.
Odůvodnění
Aktualizace strategického plánu rozvoje města představuje změnu stávajícího materiálu, který
byl podroben zjišťovacímu řízení.
K závěru, že aktualizaci koncepce není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. dospěl
příslušný úřad po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 cit. zákona:
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů
Koncepce je zpracována v jedné variantě. Z hlediska cílů koncepce je toto řešení dostačující.
Možná variabilita týkající se jednotlivých projektových záměrů se bude moci stanovit až při
samotné implementaci programu. Kde to u konkrétních aktivit bylo vhodné, jsou uvedeny
všechny relevantní varianty možného řešení.
b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní
zdroje
Koncepce stanovuje rámec pro záměry na úrovni klíčových oblastí, opatření a aktivit. Každé
opatření obsahuje návrh aktivit, které povedou k naplnění jeho cílů. Koncepce jako taková
nestanovuje konkrétní podobu realizovaných projektů, ale udává jejich širší rámec a zaměření.
Konkrétní podoba aktivit a projektů bude vždy předmětem samostatného schvalování
dle legislativních pravidel.
c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce
Předkládaná koncepce zohledňuje strategické dokumenty na regionální i národní úrovni a má
vazby i na další koncepce, analýzy či akční plány. Pro území, ve kterém se Vlašim nachází, byly
v předchozích letech vytvořeny strategie, které řešily vždy širší správní oblasti (okres, ORP)
nebo území (MAS). Jedná se o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Blaník pro období 2014 – 2020(5); Strategii území správního obvodu ORP VLAŠIM
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství
a administrativní podpora samosprávám v území a Komunitní plán sociálních služeb na okrese
Benešov na léta 2015 – 2019. Mezi hlavními důvody pořízení Programu rozvoje města Vlašimi
na období 2015 – 2025 tedy byla potřeba definice rozvojových cílů i konkrétních záměrů města,
organizací působících na území města a občanů, a to ve střednědobém časovém horizontu.
Důležitá byla také potřeba moci dokument průběžně aktualizovat a doplňovat dle potřeb
a to na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Existence programu/vize/strategie je také
podmínkou řady dotací zejména zdrojů Evropské unie. Dle charakteru koncepce není předpoklad
negativního ovlivnění jiných koncepcí.
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d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví,
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje
Strategie nepředpokládá žádný záměr s negativním vlivem na životní prostředí.
Mezi prioritami koncepce se konkrétně jedná o aktivity týkající se zefektivnění odpadového
hospodářství, rekonstrukcí malých staveb ve vlašimském zámeckém parku (mosty, zdi),
péče a revitalizace vodních ploch v území, spolupráce na realizaci opatření na podporu
ohrožených druhů rostlin a živočichů a realizace opatření pro předcházení vzniku černých
skládek ve městě i snížení emisí z lokálních topenišť.
e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů)
Z důvodů, které jsou nastíněny v předchozím bodě, lze vliv koncepce na udržitelný rozvoj
považovat za pozitivní.
f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci
Předkládaná koncepce s ohledem na charakter koncepce a na základě doručených vyjádření,
nepředpokládá významné vlivy na složky životního prostředí, včetně lokalit soustavy
Natura 2000. V oblasti životního prostředí na území města Vlašimi nejsou vnímány problémy,
které by realizace Programu rozvoje města Vlašimi měla zhoršit. Naopak je cílem dosáhnout,
co nejlepšího stavu životního prostředí. Jako problém se může jevit hlučnost v okolí
frekventovaných silnic II. a III. třídy. Dále znečištění ovzduší z lokálních topenišť,
tedy nevyjmenovaných zdrojů ovzduší i provozoven, přičemž největším znečišťovatelem
zbrojovka Sellier&Bellot. Významných znečišťovatelů je na území Vlašimi velmi málo.
Obecným problémem vyskytujícím se ve Vlašimi je postupné zastavování kvalitní zemědělské
půdy a její vyjímání ze ZPF. Specificky je problematický světelný smog, zejména v lokalitě
Nové Vorliny ve vztahu k vlašimské hvězdárně. Mezi slabé stránky v oblasti životního prostředí
ve městě patří místy se vyskytující černé skládky. Jedním ze strategických cílů programu rozvoje
města je udržet zdravé životní prostředí pro současné i budoucí generace, zajistit odpovědné
a udržitelné nakládání se zdroji životního prostředí a předcházet rizikům a negativním jevům
v oblasti životního prostředí, a to mimo jiné díky podpoře dostatečné informovanosti, výchově
a osvětě.
g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy
v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod)
Koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Změna koncepce tedy
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí.
2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika
dotčeného území, zejména s ohledem na:
a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu
Vzhledem k charakteru koncepce a jeho cílů lze konstatovat, že koncepce nebude mít významný
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
b) kumulativní a synergickou povahu vlivu
Vzhledem k charakteru koncepce nejsou kumulativní a synergické vlivy předpokládány.
c) přeshraniční povahu vlivu
S ohledem na účel a cíle koncepce nejsou předpokládány žádné přeshraniční vlivy.
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d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce
(např. při přírodních katastrofách, haváriích)
S odkazem na výše popsané, navržené změny nepředstavují významné riziko pro životní
prostředí a veřejné zdraví.
e) závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně
zasažen)
Významné negativní vlivy koncepce se nepředpokládají. Konkrétní dopady realizace projektů,
tj. samotné výstavby záměrů, které mohou přímo ovlivňovat obyvatele dotčených částí, budou
dle potřeby vyhodnoceny v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí (tzv. proces
EIA).
f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:
i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví
Předkládaná koncepce, i s ohledem na charakter navrhovaných podopatření a lokalit zvolených
pro jejich umístění, nepředpokládá významné vlivy na složky životního prostředí, včetně lokalit
soustavy Natura 2000, ani na kulturní dědictví.
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace
Nejsou předpokládány negativní vlivy koncepce na hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,
a to ani z pohledu navrhovaných podopatření.
iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot
Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí nebo
mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu životního prostředí.
iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání
Naplněním některých podopatření koncepce se dají předpokládat zábory půdního fondu
(např. rozvoj školství, rozvoj ploch pro bydlení, přeložky silnic apod.). Většina těchto
podopatření vychází z jiných koncepcí (např. územní plán, Program zlepšování kvality ovzduší),
v rámci kterých byly vlivy vyhodnoceny, a koncepce je pouze přebírá.
v. dopady změny klimatu
Není předpokládáno negativní ovlivnění klimatu.
g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo
mezinárodní úrovni
Předkládaná koncepce nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo krajiny s uznávaným
statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni, nevyplývá
to ani z doručených vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny.
3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti:
Přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišné
úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální.
Lze uzavřít, že na základě oznámení koncepce, doručených vyjádření v rámci zjišťovacího řízení
a porovnání aktualizace strategického plánu rozvoje města s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná
o takovou změnu koncepce, u které není předpoklad významných vlivů na životní prostředí,
jež by odůvodňovaly nutnost posouzení dle tohoto zákona.
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V případě následné realizace záměrů bude odpovídající ochrana jednotlivých složek životního
prostředí a veřejného zdraví zajištěna v příslušných správních řízeních (územní řízení, stavební
řízení), případně v procesech EIA.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.

Ing. Josef Keřka, Ph. D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí
Středočeský kraj a město Vlašim (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme město Vlašim
o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu.
Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn též na internetových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému SEA na internetových stránkách
www.cenia.cz/sea pod kódem STC023K.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 051937/2020/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Dotčené orgány:
3. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
4. Městský úřad Vlašim - OŽP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
5. KHS Středočeského kraje - úz. prac. Benešov, Černoleská 2053, 256 55 Benešov
6. ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
7. Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Stř., Kozí 4/478, 110 01 Praha
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Předkladatel (obdrží přílohy):
8. Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Na vědomí:
9. Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
10. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
11. Zpracovatel oznámení Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Přílohy:
- kopie vyjádření Středočeského kraje
- kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství
- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí

