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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště jižní Morava (dále jen „Agentura“)
jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po posouzení
koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021 + podané a doručené dne 25.8.2021
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno (dále jen předkladatel), vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto

STANOVISKO

lze vyloučit, že uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

O D Ů V O D N Ě N Í:
Agentura obdržela dne 25. 8. 2021 od Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, se
sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno žádost o vyjádření k výše uvedené koncepci.
Předložená koncepce řeší celé území Jihomoravského kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že v
Jihomoravském kraji působí dvě regionální pracoviště Agentury, došlo v souladu s vnitřními
předpisy Agentury k dohodě, že požadované stanovisko vydá za celé území kraje Regionální
pracoviště Jižní Morava.
Nejdříve se Agentura zabývala otázkou, zda neexistuje překážka v řízení, neboť dne 7.7.2021
vydala pod č,j, 01558/JM/21 stanovisko pro koncepci se stejným názvem. Nově předložená
koncepce má jiné znění než dříve posuzovaná. Na základě výše uvedeného se podle názoru
Agentury jedná o pozměněnou koncepci a nelze tedy použít ustanovení o překážkách v řízení,
tedy přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost z téhož důvodu téže osobě jen jednou.
Po posuzení celé koncepce dospěla Agentura k závěru, že vliv na předměty ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v její působnosti lze vyloučit. U priorit s
největším potenciálním vlivem, konkrétně u specifických cílů 6.1. a 6.2. je uvedeno, že u aktivit
umisťovaných do lokalit soustavy Natura 2000 v působnosti Agentury bude Agentura účastna.
Když tyto specifické cíle mají potenciál tyto lokality ovlivnit, zahrnutím Agentury mezi
spolurozhodující subjekty, je podle jejího názoru zabezpečeno, že u aktivit s významným vlivem
bude od prvopočátku možnost jejich vliv na lokality soustavy Natura 2000 omezit či úplně
eliminovat.
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POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.

(podepsáno elektronicky)
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