Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 – Vypořádání připomínek v rámci procesu SEA
Pozn.: Připomínky jsou vypořádány 4 možnými způsoby: zapracováno, částečně zapracováno, nezapracováno, vysvětlení. Zejména v posledních třech
případech je uvedeno zdůvodnění toho, jak bylo s připomínkou naloženo. Drobné připomínky (stylistické úpravy, překlepy) byly zpravidla zohledněny
automaticky a jsou uvedeny jen v případech, kdy zohledněny nebyly nebo kdy je třeba doplnit vysvětlení.
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Kapitola, úsek

Připomínka

B5 Str. 12

Jako indikátor opatření týkající se hlavně celoživotního
Po konzultaci s autorem připomínky
vzdělávání je uváděn pouze počet návštěvníků zpřístupněných
se nepodařilo nalézt indikátor, který
Nezapracováno
památek, nebylo by možné zařadit ukazatel týkající se vzdělávání
by byl pro krajskou úroveň
(v předchozí verzi tento ukazatel existoval)
publikován pravidelně.

MěÚ Hodonín,
Obecná
odbor životního
připomínka
prostředí

Vypořádání

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá Městský úřad Hodonín
připomínek, pouze doporučuje:
1. ve volné krajině nevytvářet nová sídla nebo samoty a
nepovolovat ve volné krajině nové stavby ani významné
rozšiřování staveb stávajících
2. prověřit síť účelových komunikací a navrhnout jejich
doplnění, zejména s ohledem na potřeby zemědělství,
lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky
3. doplnit prvky ÚSES
Částečně
zapracováno
4. prověřit plochy a koridory pro případné umístění
větrolamů (protierozní efekt)
5. prověřit plochy pro umístění suchých poldrů v rámci
řešení protipovodňových opatření
6. nejsou vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické
elektrárny
7. budou vyhodnoceny a případně vymezeny k ochraně
místní zajímavosti a památky, které jsou hodnotné
z hlediska krajinného rázu.

Zdůvodnění, komentář

Jedná se o obecná doporučení
směrem k implementaci koncepce.
Požadavky dle bodů 3, 4 a 5 již
v dokumentu jsou obsaženy (v části
B.3, str. 52). Bod 1 je příliš obecný,
koncepce nemůže „zakazovat“, ani
„povolovat“ stavby v případě, kdy
není známo, o jaké stavby se jedná.
V části B.3 provedeny tyto změny:
Bod 2 zapracován (str. 52), z bodů 4
a 5 doplněny do textu větrolamy a
suché poldry jako příklady
protierozních/protipovodňových
opatření (str. 45 a 52).
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Zdůvodnění, komentář

MěÚ Hodonín,
Obecná
odbor životního
připomínka
prostředí

Vodoprávní úřad MěÚ Hodonín požaduje zaměřit se na:
1. regulaci zemědělské výroby (omezení negativních
dopadů na kvalitu vody – správné hnojení a skladování
hnojiv i ostatních produktů zemědělské výroby)
2. důsledně usilovat o zvýšení retenční schopnosti krajiny
3. omezovat vodní erozi
4. provádět promyšlenou realizaci protipovodňových
opatření.

Částečně
zapracováno

Body 1 a 3 zapracovány do opatření
4.5 (část B.3, str. 52). Požadavky dle
bodů 2 a 4 již v dokumentu jsou
obsaženy (část B.3, str. 45 a 52).

MěÚ Hodonín,
Obecná
odbor životního
připomínka
prostředí

Z hlediska ochrany ZPF se uvádí, že je nutné zaměřit se na:
1. koncepci omezení záboru kvalitní půdy a volné krajiny
2. omezování vodní a větrné eroze půdy.

Částečně
zapracováno

Bod 2 zapracován (část B.3, str. 52).
Požadavek bodu 1 již v koncepci na
stejné straně uveden je.

MŽP, odbor
ochrany vod

V rámci opatření 3.5 – vytvoření fungujícího systému ochrany
sídel před povodněmi, uvedeného pod prioritou 3, se
doporučuje upřednostnit před technickou ochranou před
povodněmi přírodě blízká přírodě protipovodňová opatření.
Pokud budou v rámci koncepce realizována opatření, která by
mohla ovlivnit hraniční vody, bude nutno je projednat s druhou
smluvní stranou.

Zapracováno

Část B.3, str. 45.

Zapracováno

Doplněno v části B.2.1, str. 81, jako
obecná informace. Bližší specifikace
viz vypořádání následujících
připomínek.

B.3, opatření
3.5

MŽP, odbor
Obecná
ochrany ovzduší připomínka

Požadujeme se doplnit do koncepce informace týkajících se
řešení nepříznivé situace kvality ovzduší v průmyslových
aglomeracích a v dopravně zatížených lokalitách

Autor

MŽP, odbor
ochrany ovzduší

MŽP, odbor
ochrany ovzduší

Kapitola, úsek
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Zdůvodnění, komentář

Zapracováno

Navrhovaná strategie respektuje
poslední verzi PZKO z roku 2009 bez
ohledu na to, že v koncepci je mylně
uvedeno, že platnost PKZO je 10 let
(2004 až 2014). Formálně byla chyba
odstraněna (část B.1, str. 11).
Základním podkladem pro
hodnocení kvality ovzduší byla
Generální rozptylová studie
Jihomoravského kraje (Bucek, 2011).

Problém kvality ovzduší se netýká pouze Brna, jak je uvedeno ve
slabých stránkách, ale i území kraje mimo brněnskou aglomerací.
Domníváme se, že by se SWOT analýza životního prostředí měla
více zaměřit na problematiku kvality ovzduší. V části hrozeb by
bylo vhodné např. diskutovat problematiku lokálních topenišť a
návratu od vytápění plynem zpět k tuhým palivům, narůstajícího
Částečně
negativního vlivu dopravy na ovzduší zejména ve velkých
městech apod. V části příležitostí by pak měly být uvedeny
zapracováno
možnosti, jak lze celkový stav ovzduší v kraji zlepšit (např.
efektivnějšími opatřeními v PZKO, možnosti finanční podpory
aj.). Měla by být také identifikována slabá místa, jejichž
nápravou je možné ovzduší zlepšit (např. nedostatečné zákonné
možnosti regulace dopravy či spalování tuhých paliv v
zastaralých spalovacích zařízeních).

Ve SWOT analýze na str. 8 a 14
doplněny hrozby „nárůst využívání
lokálních topenišť využívajících tuhá
paliva“ a „narůstající negativní vliv
dopravy na ovzduší zejména ve
velkých městech“. Navržené
příležitosti nejsou (vnějšími)
příležitostmi dle metodiky SWOT
analýzy, ale návrhem opatření
(efektivnější opatření v PZKO), resp.
způsobu realizace koncepce
(finanční zdroje). Informace týkající
se zákonných možností regulace
dopravy a spalování tuhách paliv
jsou podle našeho názoru příliš
specifické a přesahují rámec
komplexní celokrajské koncepce.

V kapitole B.1 koncepce se uvádí, že platnost Programu ke
zlepšení kvality ovzduší (PZKO) je 10 let (2004 až 2014). Tyto
programy se aktualizují pravidelně každé 3 roky. Nejedná se tak
o jeden program, ale o měnící se dokument, který reflektuje
změny ve vztahu ke kvalitě ovzduší, na základě čehož jsou
navrhována konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Doporučujeme tedy, aby navrhovaná strategie respektovala
nejaktuálnější verzi PZKO.
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Zdůvodnění, komentář

MŽP, odbor
ochrany ovzduší

V daném případě se jedná o
mezikrajské srovnání, které je
V kapitole B.2.5 koncepce, která se věnuje SWOT analýze, se
v obecné rovině pravdivé. To
mezi silnými stránkami Jihomoravského kraje uvádí, že životní
potvrzují i zdravotní studie, které
prostředí na výrazné většině kraje je čisté. Upozorňujeme však,
indikují, že životní prostředí v
že na třetině území zóny Jihomoravský kraj a na téměř 60 %
Nezapracováno Jihomoravském kraji je srovnatelné
území aglomerace Brno byl v roce 2010 překročen denní imisní
nebo lepší než v jiných krajích. To
limit suspendovaných částic PM10. Na 65 % území města Brna byl
neznamená, že analytická část vč.
také překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.
SWOT neupozorňuje na některé
specifické problémy v oblasti ŽP,
jimž je nutné věnovat pozornost.

MŽP, odbor
ochrany ovzduší

Problému překračování imisních limitů částic PM10 byl přiřazen
Klasifikace položek SWOT analýzy
„malý význam“ (str. 11, kap. B.2.5). Upozorňujeme, že s ohledem
byla provedena expertním
na překračování povolených imisních limitů PM10 bylo Evropskou
hodnocením členů řídicí skupiny
komisí zahájeno řízení o porušení Smlouvy, jehož výsledkem
koncepce a zástupců zpracovatele
může být udělení sankcí České republice. Zóna Jihomoravský kraj
koncepce. Přeřazením položky do
Nezapracováno
(bez města Brna) obdržela od Evropské komise výjimku z plnění
jiné kategorie dle významu by byl
těchto limitních hodnot, která však platila pouze do června 2011
narušen princip tohoto hodnocení.
a v následujících letech je opět plnění imisních limitů
Uvedené informace (sankce EK atd.)
vyžadováno. Překračování uvedených imisních limitů má
se navíc primárně vztahují k národní,
negativní vliv na lidské zdraví.
nikoli ke krajské úrovni.

Krajská
hygienická
stanice

Je třeba sledovat vývojové trendy životního prostředí, zejména
v oblasti kvality ovzduší. Nutno upozornit i na využití energie
(odpadního tepla) z jaderné elektrárny Dukovany s cílem snížit
počet malých zdrojů znečištění ovzduší, které nelze efektivně
kontrolovat, a tím snížit jejich negativní vliv na životní prostředí
(znečištěni ovzduší) a zdraví obyvatel.

obecná
připomínka

Zapracováno

Část B.3, str. 46.

Autor

Kapitola, úsek

Připomínka

Vypořádání

Zdůvodnění, komentář

Město Veselí
nad Moravou

B.3, priorita 4

Ve znevýhodněných částech ležícího při hranici s jinými kraji je
vhodné provázat spolupráci obcí a mikroregionů
Jihomoravského kraje s obcemi a mikroregiony sousedících
krajů.

Zapracováno

Část B.3, str. 49.

Město Veselí
nad Moravou

B.3, opatření
4.5

Zapracovat pozemkové úpravy jako nástroj péče o krajinu.

Zapracováno

Část B.3, str. 52.

