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„Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)“ - závěr
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) 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 (dále také jen „zákon“)
obdržel dne 25.02.2020 oznámení Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82
Brno, IČ 70888337, o koncepci „Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na
období 2021 až 2027)“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona a podle
hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona.
Identifikační údaje:
Název koncepce:
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až
2027)
Řešené území:
Jihomoravský kraj
Předkladatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ 70888337
Charakter koncepce:
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále také jen „RIS JMK“) je základním
strategickým dokumentem Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna pro realizaci
politiky na podporu konkurenceschopnosti, vytváření ekonomické hodnoty a zhodnocení
znalostí skrze inovace.
Smyslem RIS JMK 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.
RIS JMK je pro Jihomoravský kraj tzv. oborovou strategií a je v podřízené pozici vůči Strategii
rozvoje Jihomoravského kraje, resp. Strategii pro Brno v případě rozvojové politiky
statutárního města Brna. Tyto nadřazené dokumenty však formulují v oblasti podpory
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hospodářské konkurenceschopnosti pouze základní směry. RIS JMK pak tyto směry
rozpracovává do konkrétních priorit, cílů, aktivit a projektů/programů.
Vize RIS JMK 2021 – 2027:
Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí, ve kterém je
radost podnikat, pracovat a žít.
 Otevřená společnost = bezprostřední lidé přístupní novým myšlenkám; spolupráce
uvnitř regionu i vně; tolerance k různorodosti; vědomí si svého místa na světě.
 Sebevědomá společnost = odpovědná, opírající se o vzdělání a osobní rozvoj
jednotlivců, leadership a inovace; lidé hrdí na své dovednosti a úspěch.
 Podporující inovativní prostředí = partnerství; sdílená vize; zázemí pro rozvoj talentů,
firem a leaderů; odvaha být průkopníkem.
 Radost podnikat, pracovat a žít = pozitivní nastavení; proaktivita; bezpečí;
dostupnost; prosperující firmy všech velikostí; tvůrčí lidé.
Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad dne 25.02.2020 obdržel oznámení Jihomoravského kraje o koncepci „Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)“. Dne 26.02.2020 zveřejnil
krajský úřad informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihomoravského kraje.
Oznámení koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení
koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Brno; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
a Povodí Moravy, s.p. Veřejnost se k oznámení koncepce nevyjádřila.
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno),
zn. ČIŽP/47/2020/2341 ze dne 11.03.2020
ČIŽP OI Brno sděluje, že k předložené koncepci nemá připomínek.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK),
č. j. KHSJM 14444/2020/BM/HOK ze dne 16.03.2020
KHS JmK sděluje, že oznámení koncepce „Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
(na období 2021 až 2027)“ je třeba posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivů
koncepce na životního prostředí a veřejné zdraví je třeba zaměřit zejména na vlivy
implementace koncepce na imisní zátěž ovzduší, hlukovou zátěž chráněných venkovních
prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů a vlivy na veřejné zdraví (HIA).
 Povodí Moravy, s.p., zn. PM-9102/2020/5203/Pav ze dne 11.03.2020
Povodí Moravy, s.p. sděluje, že Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (20212027) je značně obecný koncepční dokument. V předloženém dokumentu, v částech, které
se týkají vodního hospodářství a obecně životního prostředí jsou dosti nepřesné informace.
Dle našeho názoru, jakožto správce povodí, je nutné problematiku životního prostředí řešit
zejména s ohledem na aktuální klimatické změny. Největší prioritou z našeho pohledu je
množství a jakost podzemních a povrchových vod a v souvislosti s tím i povolení k užívání
těchto vod.
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Závěr:
Na základě ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje
vydává závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že
koncepce „Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)“
bude posuzována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
RIS JMK naplňuje definici koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznámení koncepce obsahuje aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení záměrů
dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o záměry související
s rozvojem území jako je např. Vznik a rozvoj technologických center nadnárodního významu
apod.
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, u níž lze
předpokládat vlivy trvalé a nevratné, zejména z důvodu záboru zemědělského půdního
fondu a ubývání nezastavěných ploch v dotčeném území v důsledku realizace aktivit
uvedených v oznámení koncepce. Rovněž z pohledu možných negativních vlivů na veřejné
zdraví lze předpokládat zatížení obyvatel dotčeného území negativními vlivy (hluk, prašnost
či emise znečišťujících látek do ovzduší) v důsledku budování nové infrastruktury a s tím
spojeným navýšením intenzity dopravy.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení bude zpracováno nejen v rámci základních zákonných požadavků daných
zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty
plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
1) Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně navrhovaných priorit, opatření a cílů, v souladu s již
schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a krajiny národní úrovně Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009), Státní politikou
životního prostředí ČR na období 2012 – 2020, Strategií ochrany biologické rozmanitosti
ČR 2016 – 2025 a republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny
stanovenými Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 a zda je
v souladu i se Surovinovou politikou ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
(2017).
2) Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně navrhovaných priorit, opatření a cílů, v souladu s již
schválenými krajskými koncepčními dokumenty jako je Program rozvoje Jihomoravského
kraje 2018 - 2021, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2020, Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace integrovaného
programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, Územní energetická
koncepce Jihomoravského kraje, Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Jihovýchod
CZ06Z, Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje.
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3) Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hlukové
zátěže chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů
a imisní zátěž ovzduší.
4) Vyhodnotit vliv koncepce a případně navrhnout opatření ke snížení, vyloučení či
kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky,
přírodní parky, územní systém ekologické stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu,
migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů
a krajiny.
5) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na eliminaci záborů ploch
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
6) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na povrchové a podzemní vody, na
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů spolu
s vlivy na retenční schopnost krajiny i na změnu hydrogeologických poměrů.
7) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na ovzduší např. emise uvolněné při
výstavbě, rekonstrukci apod.
8) Navrhnout opatření k předcházení, vyloučení či snížení negativních vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí, zejména na půdu (se zaměřením na ZPF a pozemky určené
k plnění funkcí lesa), ovzduší a povrchové a podzemní vody.
9) Vyhodnotit vlivy koncepce na životní prostředí v oblasti půdy a horninového prostředí,
např. doplnit systematické regionální a geologické členění apod. Je nutné vyhodnotit
působení rizikových geofaktorů jako jsou svahové nestability (sesuvy a skalní řícení),
vysychání a s tím související nestabilita geologického podloží, vlivy těžby (poddolovaná
území) a radioaktivita (radonový index horninového prostředí).
10) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny a ochranu veřejného zdraví.
11) Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření obdržená
v průběhu zjišťovacího řízení je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu
koncepce či vyhodnocení SEA.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, Krajský úřad Jihomoravského kraje
požaduje uvedení jednoznačného výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo
nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požaduje určení pořadí jednotlivých
přípustných variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou
jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, vč. navržení a posouzení opatření
k předcházení nepříznivým vlivům, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo
kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
Předkladatel koncepce zajistí podle ustanovení § 10e odst. 1 zákona autorizovanou osobu ke
zpracování vyhodnocení podle přílohy č. 9 zákona. Předkladatel bude o výběru této osoby
informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, a to nejpozději
s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1 zákona.
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Návrh koncepce vč. vyhodnocení bude předložen podle ustanovení § 10f odst. 1 zákona
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, a to ve dvou
písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 5 zákona závěr
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník:
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení (vč. obdržených vyjádření):
 Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno – zde
 Integra Consulting s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 – DS
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – zde
 Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – DS
 Město Boskovice, Masarykova nám. 4/2, 680 18 Boskovice – DS
 Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno – DS
 Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav – DS
 Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – DS
 Město Hodonín, Masarykova náměstí 53/1, 695 35 Hodonín – DS
 Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče – DS
 Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice – DS
 Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – DS
 Město Kyjov, Masarykova nám. 30/1, 697 22 Kyjov – DS
 Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov – DS
 Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov – DS
 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS
 Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice – DS
 Město Slavkov u Brna. Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna – DS
 Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice – DS
 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov – DS
 Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – DS
 Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov – DS
 Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo – DS
 Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice – DS
Dotčené orgány:
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno – zde
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno – DS
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno – DS
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13,
601 42 Brno – DS
 AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno – DS
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 AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko – DS
 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo – DS
 Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 03 Vyškov – DS
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8,
601 54 Brno – DS
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – DS
Na vědomí (bez přílohy):
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha – DS
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,
602 00 Brno – DS
 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 – DS
 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené územní samosprávné celky).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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