Prohlášení ke zveřejnění koncepce Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)
dne 30. 09. 2020

Regionální inovační strategie JMK 2021-27 (dále jen koncepce) byla zveřejněna dne 29.09.2020 na
webovém portále JMK. V rámci finálního dopracování v návaznosti na připomínkové řízení byly
požadavky dotčených subjektů zapracovány a vypořádány do finálního schváleného textu koncepce.
Vypořádání všech připomínek a doporučení je uveřejněno na portále www.RISJMK.cz a to včetně
zapracování požadavků vyplývající z provedeného hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – SEA.
V rámci hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí k oznámení SEA ani k návrhu koncepce včetně
SEA vyhodnocení nebyl veřejností vznesen žádný podnět pro jednání nebo úpravu koncepce.
V návaznosti na uvedené se nekonalo veřejné projednání.
Koncepce má obecný charakter a vzhledem k tomuto budou konkrétní záměry posuzovány samostatně
v návaznosti na jejich projednání ve vedení Jihomoravského kraje. Při realizaci koncepce a přípravě
individuálních projektových záměrů budou dodrženy podmínky definované ve stanovisku Odboru
životního prostředí KrÚ JMK a vyhodnocení vlivu na životní prostředí - SEA zaměřené na minimalizaci
vlivů nebo posílení pozitivních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně jednotlivé
projekty boudou podrobeny posouzení z pohledu sledování vývoje kvality životního prostředí v
dotčeném území na základě monitorovacích indikátorů uvedených ve vyhodnocení SEA, kterými jsou
„Podíl populace kraje žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi částic benzo(a)pyrenu, Hrubá
úmrtnost na kardiovaskulární nemoci, Hrubá úmrtnost na nádorová onemocnění, Zábor půdy, Zábor
přírodních biotopů a Zábor půdy v ZCHÚ a v lokalitách soustavy Natura 2000 při výstavbě
podnikatelských areálů či technologických hubů“.
V rámci platnosti koncepce se plánuje minimálně jedna aktualizace dokumentu v polovině jeho
životnosti. V rámci této aktualizace bude také zhodnocen vliv implementace koncepce na životní
prostředí dle monitorovacích indikátorů uvedených výše. V případě zjištění významných negativních
vlivů na životní prostředí bude provedena aktualizace koncepce s důrazem na odstranění negativních
dopadů.
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