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Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí (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 ŽP“), obdržel dne 18. prosince 2020
oznámení koncepce „Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 20212030“; předkladatel koncepce Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271. Krajský úřad tímto informuje, že na základě obdrženého
oznámení koncepce ve výše uvedené věci je zahájeno zjišťovací řízení dle § 10d zákona
o posuzování vlivů na ŽP.
Krajský úřad žádá dotčený územní samosprávný celek Město Rožnov pod Radhoštěm, o zveřejnění
této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po
dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a na internetu, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.
Dále upozorňuje dotčené územní samosprávné celky (Město Rožnov pod Radhoštěm a Zlínský kraj)
a dotčené orgány, ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, na možnost zaslat
vyjádření k tomuto oznámení, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
koncepce na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje (od 23. prosince 2020), v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2
zákona o posuzování vlivů na ŽP.
Do oznámení koncepce lze nahlížet na odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského
úřadu Zlínského kraje (kanc. č. 1133). Veškeré informace o koncepci jsou zveřejněny na webových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce kód koncepce ZLK020K.
Orgán ochrany přírody, který k uvedené koncepci vydal stanovisko podle ustanovení § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nelze
vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby
v případě, že je si vědom konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládá, tyto vlivy specifikoval. Pokud nadále nelze vyloučit
významné negativní vlivy, měly by být ve vyjádření uvedeny požadavky na proces z hlediska
vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah
a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě),
návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké
limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla realizace
lokalitě prospět).
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Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (od 23. prosince
2020) může každý ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP k dané koncepci zasílat
svá písemná vyjádření, a to na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor stavebního řádu
a životního prostředí, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží, v souladu s ustanovením § 10c odst. 3
zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Ing. Pavel Kulička
vedoucí oddělení
(Dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha (datovou schránkou)
Oznámení koncepce včetně stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. AOPK České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
Beskydy
Dotčené územní samosprávné celky:



Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zde
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm –
předkladatel

Dotčené správní úřady:










Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, zde
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, zde
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín
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

Dále obdrží:





AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 761 01
Kroměříž
RADDIT consulting, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín – zpracovatel oznámení koncepce
EKOTOXA s.r.o., Fišova 7, 602 00 Brno – Černá Pole – zpracovatel oznámení koncepce
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