Prohlášení ke koncepci
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
Prohlášení zahrnuje aspekty posouzení Koncepce „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021“
(dále také jen „Koncepce“) na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10g , odst. 5 písm. a) - e) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo „zákon“).
Prohlášení odráží znění Koncepce předložené ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 1.
března 2018 a schválené usnesením č. 993/18/Z13.

Způsob zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke koncepci:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 993/18/Z13ze dne 01.03. 2018 konstatovalo, že
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje jsou akceptovány. Žádný požadavek ani podmínka stanoviska nebyly opomenuty
či zahrnuty pouze zčásti.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydal ke koncepci „Program rozvoje
Jihomoravského kraje 2018-2021“ č.j. JMK/906/2018 dne 4. ledna 2018 souhlasné stanovisko podle §
10g 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. V rámci
stanoviska byly stanoveny podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace Programu rozvoje
Jihomoravského kraje 2018-2021 na životní prostředí a veřejné zdraví. Ze zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí vyplývají rovněž požadavky navazující na vydané stanovisko. Jedná se o ustanovení §
10g. Níže je zpracováno prohlášení popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze
stanoviska ke koncepci

Požadavek/podmínka

Způsob zohlednění

Část A. Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
1) Aktivity v rámci opatření 1.1. a 1.2. dávají
základní strategický rámec pro další projektovou
přípravu
dopravních
staveb.
Prověření
konkrétního trasování a volby technického řešení
průchodu dopravních staveb územím jsou
předmětem řešení na úrovni územního plánování
(ZÚR) a prověření vlivů konkrétního technického
řešení stavby na životní prostředí. Při posuzování
vlivů na životní prostředí je třeba vyhodnotit
kumulativní resp. synergické vlivy všech
souvisejících existujících i uvažovaných záměrů
současně.
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Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
projektové přípravy jednotlivých záměrů a na
úrovni územního plánování (ZÚR, ÚPD obcí). V
současnosti probíhá na poli územního
plánování.

2) Realizace aktivity 1.2.7 Posílení nabídky cílových
destinací letecké dopravy implikuje zvýšení
hlukové zátěže v okolí letiště Brno-Tuřany.
Případné významné navýšení pravidelných
leteckých spojů je třeba podmínit prověřením a
případným rozšířením ochranného hlukového
pásma letiště.
3) V případě aktivity 2.4.3 lze očekávat realizaci
nové sportovní infrastruktury. Při jejím umísťování
do území je třeba respektovat zájmy ochrany
přírody a krajiny a vyhnout se územním střetům s
ekologicky významnějšími segmenty krajiny resp.
biotopy chráněných druhů, včetně možného
ovlivnění environmentálně cenných území
zvýšenou návštěvností. Tuto skutečnost je třeba
prověřit v rámci posouzení vlivů konkrétních
záměrů na životní prostředí (EIA) včetně
případného biologického posouzení.

4) Aktivity 4.2.4, 4.2.3 a 4.2.7 predikují výstavbu
turistické infrastruktury v environmentálně
citlivých územích. Konkrétní projekty je třeba
podrobit posouzení vlivů na životní prostředí,
pokud tomuto posouzení svým charakterem
podléhají.

5) V případě aktivity 4.2.4 lze očekávat realizaci
nových cyklostezek v chráněných územích. Při
jejím umísťování do území je třeba respektovat
zájmy ochrany přírody a krajiny a vyhnout se
územním střetům s ekologicky významnějšími
segmenty krajiny resp. biotopy chráněných druhů,
včetně možného ovlivnění environmentálně
cenných území zvýšenou návštěvností. Tuto
skutečnost je třeba prověřit v rámci posouzení
vlivů konkrétních záměrů na životní prostředí (EIA)
včetně případného biologického posouzení, pokud
tak příslušný úřad stanoví. Při přípravě záměrů je
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Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
projektové přípravy, pokud dojde k realizaci
projektu významného zvýšení kapacity letiště
Brno-Tuřany. Vzhledem k tomu, že kraj je
majitelem pozemků pod letištěm, mělo by být
možné ovlivnit přímo projektovou přípravu. Z
legislativního hlediska je zajištěno zákonem o
ochraně veřejného zdraví.
Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
projektové přípravy navazujících projektů.
Konkrétní projekty v oblasti výstavby sportovní
infrastruktury, budou ve fázi přípravy
podrobeny procesu posouzení vlivů na životní
prostředí na úrovni záměrů (EIA), pokud svým
charakterem tomuto procesu podléhají. V
případě jakýchkoliv zásahů do ZCHÚ je třeba
mít souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody. Projekty turistické nebo sportovní
infrastruktury v územích významných
environmentálních zájmů (ZCHÚ, EVL, PO,
přírodní parky a registrované VKP) je třeba
koordinovat se správními úřady v oblasti
ochrany přírody a krajiny.
Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
projektové přípravy navazujících projektů.
Konkrétní projekty v oblasti výstavby turistické
infrastruktury, budou ve fázi přípravy
podrobeny procesu posouzení vlivů na životní
prostředí na úrovni záměrů (EIA), pokud svým
charakterem tomuto procesu podléhají. V
případě jakýchkoliv zásahů do ZCHÚ je třeba
mít souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody. Projekty turistické nebo sportovní
infrastruktury v územích významných
environmentálních zájmů (ZCHÚ, EVL, PO,
přírodní parky a registrované VKP) je třeba
koordinovat se správními úřady v oblasti
ochrany přírody a krajiny.
Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
projektové přípravy navazujících projektů.
Konkrétní projekty v oblasti výstavby turistické
infrastruktury, budou ve fázi přípravy
podrobeny procesu posouzení vlivů na životní
prostředí na úrovni záměrů (EIA), pokud svým
charakterem tomuto procesu podléhají. V
případě jakýchkoliv zásahů do ZCHÚ je třeba
mít souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody. Projekty turistické nebo sportovní
infrastruktury v územích významných
environmentálních zájmů (ZCHÚ, EVL, PO,
přírodní parky a registrované VKP) je třeba

nezbytné koordinovat jejich řešení s příslušnými
orgány ochrany přírody.
6. Aktivita 4.2.7 predikuje rozvoj vodní dopravy a
výstavbu
doprovodné
infrastruktury
v
environmentálně citlivých území. V případě
provozu a rozvoje infrastruktury pro vodní
dopravu je třeba zajistit ochranu vodních útvarů a
s nimi spojených ekosystémů před poškozením.

koordinovat se správními úřady v oblasti
ochrany přírody a krajiny.
Akceptováno.
Uplatněno
na
úrovni
projektové přípravy navazujících projektů.
Konkrétní projekty v oblasti výstavby turistické
infrastruktury, budou ve fázi přípravy
podrobeny procesu posouzení vlivů na životní
prostředí na úrovni záměrů (EIA), pokud svým
charakterem tomuto procesu podléhají.
7) Výčet cílů a aktivit, které musí být v další fázi, tj. Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni
v rámci územně plánovací dokumentace či projektové přípravy navazujících projektů.
územního a stavebního řízení, detailně posouzeny
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., pokud není vliv
na soustavu Natura 2000 předem vyloučen
stanoviskem orgánu ochrany přírody:
Aktivity v rámci opatření 1.1
1.1.1 Podpora výstavby D43
1.1.2 Podpora výstavby D52
1.1.3 Podpora dalších významných
silničních staveb
1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže
obcí a měst
1.1.5 Podpora zásadní modernizace
páteřní železniční infrastruktury
Aktivity v rámci opatření 1.2
1.2.2 Modernizace sítě krajských silnic
1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK
1.2.6 Prosazování modernizací další
železniční infrastruktury s
ohledem na potřeby IDS JMK
Aktivity v rámci opatření 1.3
1.3.1 Podpora dobudování kanalizací a
ČOV v obcích
1.3.2 Řešení zásobování pitnou vodou
Aktivity v rámci opatření 2.1
2.1.4 Zlepšení stavu budov škol
Aktivity v rámci opatření 2.4
2.4.1 Podpora rozvoje kultury a
památkové péče
2.4.3 Podpora sportovní infrastruktury
Aktivity v rámci opatření 4.1
4.1.3 Podpora příchodu investorů do
okrajových částí kraje
Aktivity v rámci Opatření 4.2
4.2.3 Budování turistických cyklostezek
4.2.4 Budování lázeňské infrastruktury
4.2.7 Rozvoj dopravy pro turisty vání
kanalizací a ČOV v obcích
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B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud
byla Koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a
V rámci zpracovaného Oznámení koncepce nebyly - vzhledem k působnosti Koncepce
především na území Jihomoravského kraje a zaměření Koncepce - předpokládány vlivy
přesahující hranice České republiky. Od tohoto se odvíjel také závěr zjišťovacího řízení, který
mezistátní posuzování nepožadoval. Také v rámci Vyhodnocení nebyly identifikovány žádné
vlivy s přeshraniční působností. Koncepce tedy nebyla předmětem mezistátního posuzování.
C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh Koncepce zpracován ve variantách
Hlavní část Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 – tj. Návrhová část se
soustavou priorit, cílů, opatření a aktivit - je předkládána v jedné variantě.
D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování Koncepce a v procesu posuzování vlivů Koncepce
na životní prostředí
V průběhu června 2017 byl zhotovitelem zpracován návrh analytické části Koncepce, který byl
od srpna zveřejněn na portálu Jihomoravského kraje k připomínkování veřejností, v srpnu byla
uveřejněna návrhová část a v září implementační část Koncepce.
V období 06/2017-11/2017 byla zorganizována jednání zpracovatele se zástupci mikroregionů,
místních akčních skupin, hospodářských komor z území Jihomoravského kraje, kde byly
představeny pracovní verze analytické části, návrhové části a implementační části a sbírány na
základě diskuse podněty a připomínky, které byly v Koncepci zohledněny. Připomínky bylo
možné posílat formou připomínkového listu, který byl uveřejněn na webových stránkách kraje.
Proces tvorby, zhodnocení minulých aktivit, návrh disparit včetně harmonogramu zpracování
Koncepce byla představena veřejnosti, voleným zástupcům JMK a odborným pracovníkům KÚ
JMK na semináři 20.06.2017. Finální návrh Koncepce (analytická, návrhová a implementační
část) pro laickou a odbornou veřejnost byl představen na semináři 16.11.2017.
Veřejnost měla možnost účastnit se v rámci zjišťovacího řízení a mohla se vyjádřit k oznámení
Koncepce a v rámci procesu SEA k návrhu Koncepce a vyhodnocení SEA. Dále bylo uskutečněno
veřejné projednání k Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 a jeho posouzení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, které proběhlo dne 11. 12. 2017. Z jednání nevzešly žádné
požadavky na úpravy návrhu Koncepce.

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů Koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.
Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví vyplývá z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Monitoring vlivů
Koncepce na životní prostředí v dotčeném území Jihomoravského kraje bude sledován s
pomocí monitorovacích indikátorů (viz tabulka níže), které vycházejí ze samotného
vyhodnocení SEA, Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 a informací o aktivitách
a projektech realizovaných v rámci Koncepce. Monitorování bude prováděno každoročně a
bude řízeno odborem regionálního rozvoje ve spolupráci s nositeli jednotlivých aktivit a
spolupracujícími subjekty.
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Přehled monitorovacích indikátorů vlivů Koncepce na životní prostředí, pro monitoring vlivů Koncepce
na životní prostředí v dotčeném území Jihomoravského kraje

Průběh naplňování Koncepce bude popsán v informativní zprávě o naplňování Programu
rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 – nástroji periodického (ročního) monitoringu
Koncepce. Jejím účelem bude získat informace o věcném plnění Koncepce a dosažených
výstupech a výsledcích. V tomto dokumentu se budou shromažďovat informace o aktuálním
stavu realizace dílčích projektů a aktivit zařazených v Programu rozvoje Jihomoravského kraje
2018-2021 na konkrétní časové období. Zpráva bude přinášet informace o situaci v uplynulém
roce. Bude zajištěno sledování a rozbor vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Pokud bude zjištěno, že provádění Koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na
životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění
takových vlivů, informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude
rozhodnuto o změně Koncepce.
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