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Věc: Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ke koncepci „Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje“
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), vydává toto stanovisko:
Dne 27.1.2020 od Vás AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty obdržela žádost o vydání

stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, tedy na soustavu NATURA 2000 a o souhlasné vyjádření z hlediska ochrany
přírody.
Předmětná koncepce má být základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje (dále jen
„JMK“) a Staturáního města Brna (dále jen „SMB“) pro realizaci politiky na podporu
konkurenceschopnosti, vytváření ekonomické hodnoty a zhodnocení znalostí skze inovace.
Jejím smyslem je stimulovat kvalitní podmínky pro inovační podnikání, zejména investicemi do
zvýšení úrovně vzdělávání, výzkumu, image regionu, institucionálního rámce či přímou podporou
podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu.
Strategie rozvíjí předchozí strategický dokument JMK a obsahuje na obecné úrovni vytyčené vize
podpory podnikatelského prostředí a oblasti změn RIS jako jsou úspěšné místní firmy, zavedené
globální společnosti, výzkum, odborné know how, vzdělávání a osobní rozvoj a stimulující
atraktivní prostředí.
Koncepce má obecný a proklamativní charakter bez konkrétně umístěných záměrů. Předkládaný
záměr svým rozsahem a charakterem nemůže ovlivnit území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona) a
Agentura může významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL vyloučit.
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.
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Na vědomí:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje
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