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Identifikační údaje
Název:

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Předkladatel:

Krajský úřad Zlínského kraje,
IČ 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Umístění:

Kraj:

Charakter koncepce:

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 patří společně se Zásadami
územního rozvoje Zlínského kraje mezi základní koncepční materiály
řešící komplexně celkový rozvoj kraje. Jde o strategický dokument
k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který specifikuje
strategické a specifické cíle, prioritní oblasti a typová opatření, které
bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat, a které
povedou k naplnění stanovené vize rozvoje kraje do roku 2030.

Návrhové období:

do roku 2030

Zpracovatel oznámení:

RNDr. Jan Vaněk,
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor strategického rozvoje kraje

Zlínský

Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 18. června
2019 oznámení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“, předkladatel koncepce Krajský
úřad Zlínského kraje, IČ 70891320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Dne 28. června 2019 zveřejnil
krajský úřad informaci o oznámení koncepce na úřední desce Zlínského kraje. Oznámení koncepce
bylo zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení byla písemně zaslána
dotčeným správním úřadům a územně samosprávným celkům. Cílem zjišťovacího řízení je
upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů příslušné koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail:renata.cablova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce:
Informace o oznámení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“ byla zveřejněna dne
28. června 2019 na úřední desce krajského úřadu. Lhůta 20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení
koncepce uplynula 18. července 2019. Celkem bylo krajskému úřadu doručeno 14 vyjádření:















Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (ČIŽP/47/2019/7576) ze dne
1. července 2019
Olomoucký kraj (KUOK 68758/2019) ze dne 9. července 2019
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (MUUHSŽP/50838/2019/KrčJ) ze dne 10. července 2019
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (SBS 23387/2019/OBÚ01/1) ze dne 10. července 2019
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí (4861/2019/ŽP/Ve) ze dne 15. července
2019
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHSZL 16611/2019) ze dne
15. července 2019
Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí (OZP/1783/19/Mik) ze dne
15. července 2019
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (ČIŽP/49/2019/6686) ze
dne 15. července 2019
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí (OŽP/29786/2019/KSE) ze dne
16. července 2019
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství (MMZL 091136/2019) ze dne
17. července 2019
Statutární město Zlín (MMZL 091136/2019) ze dne 17. července 2019
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (NPU-373/51079/2019)
ze dne 17. července 2019
Jihomoravský kraj (JMK 104160/2019) ze dne 19. července 2019
Město Otrokovice, odbor rozvoje města (ORM/30020/2019/KON) ze dne 22. července 2019

Převážná většina doručených vyjádření byla bez připomínek, bez požadavků na další posouzení
předložené koncepce. Níže jsou uvedena vyjádření, ze kterých vyplynul požadavek dalšího
posuzování (SEA) a vyjádření obsahující požadavky týkající se projednávané koncepce „Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2030“.
Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí
(MUUH-SŽP/50838/2019/KrčJ) ze dne 10. července 2019:
Z hlediska veřejných zájmů chráněných vodním zákonem požadujeme, aby tato koncepce
byla posouzena dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem tohoto
požadavku je, že dle názoru vodoprávního úřadu MěÚ Uherské Hradiště může mít provádění
této koncepce významný vliv na vodní poměry. V popisu využívání nerostných surovin je
uvedeno, že nejvýznamnějšími zdroji nerostných surovin ve Zlínském kraji jsou ložiska
štěrkopísků, vázaná na kvartér údolní nivy řeky Moravy. Současně se v koncepci uvádí, že
využívána i nevyužívaná ložiska těchto štěrkopísků zaujímají významnou surovinovou
rezervu na minimálně 80 let a lze očekávat zvýšení těžeb štěrkopísku v souvislosti s již
realizovanými popř. plánovanými stavbami celostátního nebo regionálního významu.
Následující posouzení této koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví by
tak mělo být zaměřeno na možné negativní vlivy těžby štěrkopísků na vodohospodářské
zájmy.
Vyjádření Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí a zemědělství (MMZL 091136/2019) ze
dne 17. července 2019:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění požadujeme „Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030“ zaměřit na omezení záborů
zemědělských ploch.
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Vyjádření Jihomoravského kraje (JMK 104160/2019) ze dne 19. července 2019:
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2030“ a doporučuje mezi koncepční dokumenty, ve kterých jsou rozpracována
relevantní témata Specifického cíle 3.3, doplnit s ohledem na navržené typové opatření
„zajištění dostatečných zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo“ Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje, které územně chrání lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV)
v souladu s čl. (167) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.
Závěr:
V souladu s ust. § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí podléhají
koncepce posuzování vlivů na životní prostředí vždy, pokud příslušný orgán ochrany přírody
nevyloučil významný vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém
stanovisku (č. j. 1272/BE/2019) ze dne 15. května 2019 uvedla, že předložená koncepce může
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality a ptačí oblasti.
Krajský úřad na základě výše uvedeného, dále dle zjišťovacího řízení ve smyslu § 10d a podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že pro koncepci
„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“ bude provedeno vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je nutno zpracovat v rámci základních
zákonných požadavků daných zejména § 2, §10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke koncepci a se zaměřením na tyto aspekty:


vyhodnotit soulad koncepce s relevantními mezinárodními, národními a krajskými
koncepcemi (např. s Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR,
s Aktualizací Strategie udržitelného rozvoje ČR, Národním programem snižování emisí ČR,
Programem předcházení vzniku odpadů, Plánem odpadového hospodářství ČR, Státní
energetickou koncepcí, Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění jejich
aktualizace, Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025, Programem
zlepšování ovzduší – zóna CZ07 – Střední Morava apod.)



posoudit jaké dopady může mít předložená koncepce na zvláště chráněná území, významné
krajinné prvky, přírodní parky, územní systémy ekologické stability, biodiverzitu, migrační
prostupnost území, krajinný ráz a soustavu Natura 2000



zhodnotit vlivy navrhované koncepce ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod



zaměřit strategii na omezení narůstajících záborů zemědělských ploch a vyhodnotit jak jsou
v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu; dále vyhodnotit do
jaké míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy ve volné krajině



v případě, že budou v rámci předložené koncepce navrženy a lokalizovány konkrétní
investiční záměry, vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně
synergických a kumulativních vlivů; vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál
a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny ve smyslu u zlepšování,
respektive nezhoršování stávajícího stavu



prověřit možné vlivy koncepce přesahující hranice České republiky vzhledem k návaznosti
území kraje na státní hranice; možné přeshraniční vlivy rozpracovat



při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny, ochranu lidského zdraví



požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad
obdržel v průběhu zjišťovacího řízení je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní
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prostředí vypořádat, náležitě odůvodnit a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu
koncepce či vyhodnocení SEA
Natura 2000
Vzhledem k tomu, že jeden z příslušných orgánů ochrany přírody ve svém stanovisku dle § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
zákon o ochraně přírody) nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí
oblasti (PO) dle § 45i zákona o ochraně přírody.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný
záměr, bude mít významný negativní vliv na území EVL a PO. Dále je nutné při tomto hodnocení
zohlednit připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.
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 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 nebo kompenzaci. Výrok
se může lišit k jednotlivým variantám. Závěry z hodnocení dle § 45i a případná zmírňující opatření
z něj vzešlá musí být reflektovány v závěrech vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení dle § 19 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci
neprodleně zveřejní na internetu. Krajský úřad požaduje předložit návrh koncepce „Strategie rozvoje
Zlínského kraje 2030“ spolu s vyhodnocením vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví, včetně vyhodnocení vlivů koncepce dle §45i zákona o ochraně přírody 1x v listinné a 1x
elektronické podobě.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň dotčené územní samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému
úřadu písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
Závěr
zjišťovacího
řízení
je
zveřejněn
na
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ZLK015K.

Otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(Dokument opatřen elektronickým podpisem)
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internetu

na

webových

stránkách

Přílohy
(obdrží zpracovatel oznámení Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje)















Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (ČIŽP/47/2019/7576) ze dne
1. července 2019
Olomoucký kraj (KUOK 68758/2019) ze dne 9. července 2019
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (MUUHSŽP/50838/2019/KrčJ) ze dne 10. července 2019
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (SBS 23387/2019/OBÚ01/1) ze dne 10. července 2019
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí (4861/2019/ŽP/Ve) ze dne 15. července
2019
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHSZL 16611/2019) ze dne
15. července 2019
Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí (OZP/1783/19/Mik) ze dne
15. července 2019
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (ČIŽP/49/2019/6686) ze
dne 15. července 2019
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí (OŽP/29786/2019/KSE) ze dne
16. července 2019
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství (MMZL 091136/2019) ze dne
17. července 2019
Statutární město Zlín (MMZL 091136/2019) ze dne 17. července 2019
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (NPU-373/51079/2019)
ze dne 17. července 2019
Jihomoravský kraj (JMK 104160/2019) ze dne 19. července 2019
Město Otrokovice, odbor rozvoje města (ORM/30020/2019/KON) ze dne 22. července 2019

Dotčené územní samosprávné celky:















Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Město Luhačovice, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 765 61 Rožnov pod Radhoštěm
Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky
Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Dotčené správní úřady:







Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, zde
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12,761 40 Zlín
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem
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Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 128, 765 61
Rožnov pod Radhoštěm
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště 1
Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, odbor životního prostředí a zemědělství,
688 01 Uherský Brod
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 189, 766 17
Valašské Klobouky
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí
Městský úřad Vizovice, odbor správní a životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12
Vizovice
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 13, 767 01
Kroměříž
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144,
686 01 Uherské Hradiště
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, CEJL 13, 601 42 Brno
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 761 01
Kroměříž

Sousední kraje:




Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Na vědomí:



Tiskový odbor Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje
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