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Stručný popis koncepce:
Koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ (dále také jen SR JMK 2021+) je
základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje (dále také jen „JMK“), který do
roku 2030 definuje vize, specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít
k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje. SR JMK 2021+ je strategií představující
dlouhodobý ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů podpory regionálního rozvoje
na úrovni kraje pro období let 2021 až 2030. SR JMK 2021+ navazuje na Strategii
Jihomoravského kraje 2020 platnou v období let 2012 až 2020.
Specifické cíle a tematická opatření naplňují těchto šest prioritních os a jejich vizí:
-

Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
Vize: „Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“

-

Zdravotnictví a sociální oblast
Vize: „Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“

-

Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Vize: „Plynulá a udržitelná doprava v kraji.“

-

Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství
Vize: „Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“

-

Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum
Vize: „Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“

-

Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost
Vize: „Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a přírodní
dědictví.“

Cílovým stavem SR JMK 2021+ je konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích
a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen
atraktivním místem k životu, ale i k návštěvě. SR JMK 2021+ plní funkci základního
strategického dokumentu orgánů Jihomoravského kraje pro koordinaci rozvoje území při
zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.
V rámci návrhu SR JMK 2021+ nejsou formulovány žádné konkrétní investiční projekty
s územním průmětem. Hodnocení případných jmenovitých územně strategických projektů
bude řešeno samostatně.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“, zpracované v rozsahu
přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo přeloženo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dále také jen
„krajský úřad“) dne 10.09.2021. Po kontrole náležitostí byla dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům rozeslána informace o oznámení s upozorněním na možnost
vyjádřit se k oznámení koncepce. Oznámení koncepce bylo také zveřejněno v Informačním
systému SEA.
Zjišťovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 15.09.2021 zveřejněním informace
o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce
Jihomoravského kraje. Informace o oznámení koncepce byla rovněž zveřejněna v Informačním
systému SEA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) s kódem koncepce
JHM030K a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úřední
desce.
Krajský úřad vydal dne 18.10.2021 pod č. j. JMK 147201/2021 závěr zjišťovacího řízení se
závěrem, že tato koncepce je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem procesu posuzování
vlivů koncepce na životní prostředí.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
„vyhodnocení SEA“) byl předložen krajskému úřadu dne 23.12.2021. Po kontrole náležitostí
byla dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům rozeslána informace
o návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Návrh
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koncepce včetně vyhodnocení SEA byl zveřejněn dle ustanovení § 16 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Informace o návrhu koncepce byla rovněž zveřejněna v Informačním
systému SEA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) s kódem koncepce
JHM030K.
Veřejné projednání návrhu koncepce a vyhodnocení SEA se konalo 24.01.2022 od 15:00 na
KrÚ JMK a zápis z něj byl v informačním systému SEA zveřejněn 31.01.2022.
Vypořádání doručených vyjádření, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání
stanoviska SEA, obdržel krajský úřad od předkladatele koncepce dne 23.02.2022.
Předkladatelem byly provedeny úpravy návrhu koncepce ve smyslu ustanovení § 10f odst. 8
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétně bylo doplněno nové tematické
opatření 3.2.6 Podpora a rozvoj příměstské kolejové dopravy v následujícím znění:
„Rozvoj příměstské kolejové dopravy má pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Změna v uvažování obyvatel území o způsobu přepravy do zaměstnání, škol a za službami
prostřednictvím kolejové dopravy znamená do budoucna snížení znečištění ovzduší a hlukové
zátěže způsobených individuální automobilovou dopravou. Jedná se o posílení počtu spojení
a kapacity příměstské kolejové dopravy z důvodu nedostatečné kapacity MHD a také dopravní
nepropustnosti území a častým kongescím, pokud to kapacita železniční infrastruktury
a finanční prostředky v rozpočtu JMK dovolí.“
Tematickému opatření byla přidělena nízká priorita s klíčovými atributy: strategické opatření,
kompetence kraje a územní dimenze. Doplnění se týká dokumentů: Strategická část (str. 29),
Stručná strategická část (str. 15) a Implementační a monitorovací část (str. 30). Adekvátně
bylo doplněno též vyhodnocení SEA (str. 16, 122 a 124). Dále bylo ve vyhodnocení SEA
zohledněno vyjádření KHS JMK (str. 160 a 181).
Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu, která stanoví náležitosti vyhodnocení
koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a dle požadavků na jeho obsah
a rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení vydaném podle ustanovení § 10d zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že příslušné orgány ochrany přírody
svým stanoviskem vyloučily vliv SR JMK 2021+ na území evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, nebyla koncepce podrobena hodnocení z hlediska vlivů na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vycházelo z:
- Analýzy stavu životního prostředí dotčeného území (včetně pravděpodobného vývoje
dotčeného území bez provedení koncepce).
- Analýzy relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na národní
i mezinárodní úrovni.
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- Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně
dokumentů doporučených ze strany orgánů veřejné správy).
- Tabulkového a slovního hodnocení typových opatření SR JMK 2021+ ve vztahu
k referenčním cílům ochrany životního prostředí včetně hodnocení rozsahu vlivů, jejich
spolupůsobení, časového rozsahu atd.
- Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních vlivů.
- Návrhu environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví.
- Návrhu environmentálních kritérií pro výběr projektů, jako případný návod pro výběr projektů.
Pro identifikaci vlivů, resp. potenciálních rizik negativních dopadů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví, bylo v rámci vyhodnocení koncepce provedeno podrobné
vyhodnocení jednotlivých specifických cílů, u nichž lze předpokládat možnost významných
pozitivních a/nebo negativních vlivů. Jedná se o vlivy sekundární, synergické, kumulativní,
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé, přechodné, popř. další. Byla použita
semikvantitativní stupnice zahrnující hodnoty od -2 až do +2. Rozlišovány byly tedy vlivy
potenciálně pozitivní a negativní a jejich významnost byla kvantifikována číselně hodnotami -2
až +2. V tabulce hodnocení byl zároveň uveden slovní popis možných vlivů specifických cílů na
dané téma životního prostředí a veřejného zdraví. Návrhová část SR JMK 2021+ je navržena
jako jednovariantní a posuzování variant tedy nebylo provedeno.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě návrhu koncepce, jehož nedílnou
součástí je vyhodnocení SEA, také vyjádření k němu podaná a vypořádání všech obdržených
vyjádření.

Požadavky navržené zpracovatelem vyhodnocení pro zlepšení působení koncepce na životní
prostředí – požadavky pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí:
1. V případě novostaveb (zejména přestupních terminálů, parkovišť, nové infrastruktury pro
spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích, zařízení pro kulturu, sociální a zdravotní
služby, nových podnikatelských objektů, úprav v krajině v rámci zemědělství a rozvoje
venkova a objektů pro cestovní ruch a občanskou vybavenost) vždy pečlivě zvažovat jejich
umístění z hlediska veřejného zdraví, půdy (zejména ZPF a PUPFL), přírody a krajiny.
Upřednostňovat využití stávajících budov, antropogenně silně ovlivněných ploch
a zastavěného území.
2. Věnovat velkou pozornost ochraně přírody, krajiny a veřejného zdraví při výběru
koridorů, lokalit a variant pro realizaci projektů v rámci tematických opatření specifického
cíle 3.1 Kvalitní dopravní síť kraje.
3. Na národní úrovni prosazovat narovnání ekonomických vztahů vůči letecké dopravě, jejíž
fosilní palivo není přes značné externí náklady vůči společnosti daněno, zatímco například
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4.

5.

6.

7.

environmentálně neškodná práce je daněna enormně (lze provést fiskálně víceméně
neutrální úpravu těchto zdanění).
Při naplňování tematických opatření v rámci prioritní osy 6: Cestovní ruch a kultura,
veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost přistupovat velmi obezřetně ke
zvyšování návštěvnosti a budování turistické infrastruktury v přírodně cenných lokalitách
a vždy je v rané fázi konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
Při naplňování tematických opatření v rámci prioritní osy 6: Cestovní ruch a kultura,
veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost je v případě rizika jakéhokoliv
negativního ovlivnění lokalit soustava Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné
lokality) v rané fázi přípravy konzultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny,
regionálním pracovištěm Jižní Morava.
V rámci opatření realizovaných v rámci specifického cíle 4.2 Zlepšení kvality ovzduší se po
dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje zaměřit na lokality, kde jsou
aktuálně dopady znečištění ovzduší na veřejné zdraví nejproblematičtější. Obdobně
postupovat i v případě tematického opatření 4.3.2: Ochrana před nadměrným hlukem
z dopravy v rámci specifického cíle 4.3 Snižování dopadů lidské činnosti.
Při povolování jakékoliv lidské činnosti velmi pečlivě zvažovat její dopady na cenné vodní
zdroje. Nedopustit ohrožení cenného vodního zdroje bez výrazné převahy veřejného
zájmu na takové činnosti i s ohledem na nejistotu dostatečnosti vodních zdrojů vzhledem
k probíhajícím změnám klimatu.

Zpracovatel vyhodnocení navrhuje následující monitorovací ukazatele:
Oblast
Ovzduší

Klima a
adaptace

Hluk

Voda

Půda

Referenční cíl

Jednotka

Snížit dopady
lidské činnosti na
klimatické změny

Ukazatel (indikátor)
Podíl území kraje s překročenými
imisními limity dle zákona č. 201/2012
Sb.
Počet projektů zaměřených na snížení
dopadů lidské činnosti na klimatické
změny (včetně EVVO a výzkumu)

Adaptovat se na
klimatické změny

Počet projektů zaměřených na adaptaci
na klimatické změny

počet
projektů

Počet obyvatel JmK zasažených
nadměrným hlukem

počet
obyvatel

Počet projektů zaměřených na ochranu
vodních zdrojů či zlepšování vodního
režimu krajiny

počet
projektů

Zajistit vyhovující
kvalitu ovzduší

Zajistit vyhovující
akustickou
situaci
Chránit vodní
zdroje a
zlepšovat vodní
režim krajiny
Chránit
zemědělskou
půdu před
zábory
Omezit
degradaci půdy

Zábor ZPF a PUPFL
Počet projektů zaměřených na zlepšení
půdních vlastností a s tím související lepší
infiltrací povrchových vod, nižší erozí,
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%
počet
projektů

m2
počet
projektů

vyšším obsahem organické hmoty apod.

Krajina

Biodiverzita a
ochrana přírody
Odpady a
ekologické
zátěže
Zdraví

Kulturní
památky
EVVO

Zajistit
ekologickou
stabilitu krajiny
Chránit přírodní
hodnoty v území,
zvyšovat kvalitu
přírodního
prostředí
Snižovat
množství
odstraňovaných
odpadů
Zajistit zdravé a
bezpečné
prostředí.
Chránit kulturní
památky a
zlepšovat jejich
stav
Zajišťovat EVVO

Koeficient ekologické stability krajiny

-

Přírůstek nebo úbytek ploch zvláště
chráněných území v rámci kraje.

m2

Hmotnost odstraňovaných odpadů

t

Počet projektů zaměřených na zlepšení
veřejného zdraví či bezpečnosti

počet
projektů

Počet legislativně chráněných kulturních
památek
Počet projektů na zlepšení stavu
kulturních památek
Počet projektů realizovaných v rámci
EVVO

počet
památek
počet
projektů
počet
projektů

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce

Na základě návrhu koncepce SR JMK 2021+ a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví a vyjádření k němu podaných, vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“

Krajský úřad nestanoví žádné specifické požadavky k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví nad rámec toho, co již je do návrhu koncepce zapracováno.
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Odůvodnění:
Z procesu vyhodnocení vlivů předloženého návrhu koncepce „Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2021+“ na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví lze
konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy této koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení.
Z provedeného vyhodnocení koncepce vyplynulo, a to ve vazbě na princip předběžné
opatrnosti, že implementace SR JMK 2021+ může mít nulový nebo potenciálně méně
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví u takových tematických opatření,
která se budou zaměřovat na budování nové dopravní infrastruktury a nových budov
občanské vybavenosti či nových provozoven pro podnikání v kraji, která mohou následně
způsobit zábory půdního fondu, fragmentaci krajiny, lokální zhoršení kvality ovzduší i zvýšení
hlukové zátěže.
Řada tematických opatření však bude potenciálně působit na životní prostředí a veřejné zdraví
pozitivně, a to především ta, která se věnují environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
a tím zodpovědnějšímu přístupu v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoji zdravotnictví,
systému veřejné dopravy a tím snižování intenzity individuální automobilové dopravy,
snižování uhlíkové stopy dopravy, energetiky a vytápění budov, zvyšování pestrosti a stability
krajiny včetně její odolnosti proti extrémním meteorologickým jevům a tím adaptaci na změny
klimatu, protierozním opatřením, aktivit ke snižování spotřeby vody a obnovy lesních porostů,
zlepšování kvality ovzduší, snižování hlukové zátěže, předcházení vzniku odpadů a zavádění
prvků cirkulární ekonomiky, sanaci starých ekologických zátěží a podpoře krátkých
dodavatelských řetězců.
Přeshraniční vlivy koncepce byly identifikovány v zanedbatelné míře a převážně pozitivního
charakteru. Nebyl tedy důvod pro přeshraniční posuzování koncepce dle § 14a zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad konstatuje, že SR JMK 2021+ obsahuje řadu tematických opatření, která budou
potenciálně působit na životní prostředí a veřejné zdraví pozitivně.
Z naplňování SR JMK 2021+ mohou vyplynout některé aktivity, které budou podléhat
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve smyslu zákona. Jejich případné významnější
vlivy, předběžně hodnocené v rámci navrhované koncepce, budou před realizační fází
podrobeny procesu posuzování, který stanoví konkrétní podmínky pro jejich provádění tak,
aby ani tyto negativní vlivy nebyly významné. Při posuzování těchto záměrů budou uplatněna
konkrétní opatření pro eliminaci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí.
Koncepce je zaměřena na prosazování trvale udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje, což
by mělo obecně vést ke zvyšování kvality životního prostředí v Jihomoravském kraji
a zlepšování kvality veřejného zdraví jeho obyvatel na jedné straně a ke snižování dopadů
lidských činností na životní prostředí a veřejné zdraví na straně druhé. Z tohoto pohledu lze
z dlouhodobého hlediska spatřovat v naplňování SR JMK 2021+ příležitost pro významné
zlepšení veřejného zdraví a životního prostředí v regionu.
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OŽP k požadavkům navrženým zpracovatelem vyhodnocení sděluje:
Ad.1: Uvedený požadavek je nad rámec podrobnosti koncepce, nicméně je de facto
rozpracován v jednotlivých kapitolách věnujících se životnímu prostředí a při přípravě
realizační fáze tak bude k uvedeným požadavkům přihlíženo.
Ad.2: Požadavek na zvláštní pozornost vůči ochraně přírody, krajiny a veřejného zdraví při
výběru koridorů, lokalit a variant pro realizaci projektů v rámci tematických opatření
specifického cíle 3.1 Kvalitní dopravní síť kraje bude naplněn v rámci přípravy realizační fáze
konkrétních záměrů a při posuzování vlivů na životní prostředí, kterým tyto záměry podléhají.
Ad.3: Uvedený požadavek je nad rámec kompetencí vymezených samosprávě
Jihomoravského kraje, nelze jej tedy uvádět jako podmínku či požadavek podmiňující
souhlasné stanovisko ke koncepci.
Ad. 4 a 5: Obecně je uvedený požadavek zapracován v analytické části SR JMK 2021+
v kapitole Ochrana přírody a krajiny. Projednávání konkrétních záměrů s orgány ochrany
přírody je nad rámec podrobnosti koncepce, nicméně v rámci realizační fáze budou jednotlivé
záměry ze zákona projednávány i s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny. Evropsky
významné lokality a ptačí oblasti jsou chráněny ze zákona, v rámci realizační fáze bude každý
jednotlivý záměr umístěný v prostoru evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
projednán s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny.
Ad.6: Požadavek de facto replikuje zaměření koncepce SRJMK 2021+ v konkrétních
specifických cílech a tematických opatřeních. Zařazením specifického cíle 4.2 Zlepšení kvality
ovzduší a tematických opatření 4.3.2: Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy a 4.3
Snižování dopadů lidské činnosti Jihomoravský kraj předestírá, že si je vědom této
problematiky a chce uvedené nežádoucí jevy řešit.
Ad.7: Požadavek de facto replikuje zaměření koncepce SRJMK 2021+ v konkrétních
specifických cílech a tematických opatřeních. Konkrétně je požadavek zapracován v analytické
části SR JMK 2021+ v kapitole Vodstvo; dále ve strategické části v kapitole „Životní prostředí“,
tematické opatření 4.1.2: Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů;
tematické opatření 4.1.3: Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí ke snížení vodní a větrné
eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti, tematické opatření 4.4.3: Podpora sanace starých
ekologických zátěží, specifický cíl 4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy, tematické opatření
6.7.2: Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích a efektivní rozvoj
obcí; a v implementační a monitorovací části na str. 33 Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická
infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství. Tím, že se koncepce SRJMK 2021+ obsáhle věnuje
problematice ochrany vody, vodních zdrojů a hydrologickým problémům je zřejmé, že
Jihomoravský kraj považuje ochranu vodních zdrojů a problematiku vodního hospodářství
celkově za závažnou a chce ji řešit.

OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování koncepce využití následujících indikátorů:
Oblast
Ovzduší

Referenční cíl
Zajistit vyhovující
kvalitu ovzduší

Ukazatel (indikátor)
Podíl území kraje s překročenými imisními
limity dle zákona č. 201/2012 Sb.
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Jednotka
%

Klima a adaptace

Hluk
Voda

Snížit dopady
lidské činnosti na
klimatické změny
Adaptovat se na
klimatické změny
Zajistit vyhovující
akustickou situaci
Chránit vodní
zdroje a
zlepšovat vodní
režim krajiny
Chránit
zemědělskou
půdu před zábory

Půda
Omezit degradaci
půdy
Krajina

Biodiverzita a
ochrana přírody
Odpady a
ekologické
zátěže
Zdraví

Kulturní památky

EVVO

Zajistit
ekologickou
stabilitu krajiny
Chránit přírodní
hodnoty v území,
zvyšovat kvalitu
přírodního
prostředí
Snižovat
množství
odstraňovaných
odpadů
Zajistit zdravé a
bezpečné
prostředí
Chránit kulturní
památky a
zlepšovat jejich
stav
Zajišťovat EVVO

Počet projektů zaměřených na snížení
dopadů lidské činnosti na klimatické
změny (včetně EVVO a výzkumu)
Počet projektů zaměřených na adaptaci na
klimatické změny
Počet obyvatel JMK zasažených
nadměrným hlukem
Počet projektů zaměřených na ochranu
vodních zdrojů či zlepšování vodního
režimu krajiny
Zábor ZPF a PUPFL
Počet projektů zaměřených na zlepšení
půdních vlastností a s tím související lepší
infiltrací povrchových vod, nižší erozí,
vyšším obsahem organické hmoty apod.

počet
projektů
počet
projektů
počet
obyvatel
počet
projektů
ha
počet
projektů

Koeficient ekologické stability krajiny

-

Přírůstek nebo úbytek ploch zvláště
chráněných území v rámci kraje.

m2

Hmotnost odstraňovaných odpadů

t

Počet projektů zaměřených na zlepšení
veřejného zdraví či bezpečnosti

počet
projektů

Počet legislativně chráněných kulturních
památek
Počet projektů na zlepšení stavu
kulturních památek
Počet projektů realizovaných v rámci
EVVO

počet
památek
počet
projektů
počet
projektů

Krajský úřad Jihomoravského kraje upozorňuje na povinnost dle § 10g odst. 4 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, kdy je
schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke
koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce
nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán povinen svůj postup
odůvodnit.
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Předkladatel je podle ustanovení § 10g odst. 5 zákona povinen zveřejnit schválenou koncepci,
a to včetně prohlášení. O zveřejnění prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů
informovat příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3
o zveřejnění informace o stanovisku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme dotčené územní samosprávné
celky o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.“
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

v z. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková
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Rozdělovník
Předkladatel koncepce:
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – zde
Dotčené územní samosprávné celky (K vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje):























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:
 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
 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
 AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov – DS
 AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou, nám. Míru 1759, 698 01 Veselí
nad Moravou – DS
 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo – DS
 ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
 Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 03 Vyškov – 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
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54
Brno – DS
Na vědomí:
 Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno – zde
 MOORE Czech Republic s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha – DS
 UnitX s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha – DS
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – DS
 Lesy České republiky, s. p., oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, Zlín, 760
01 – DS

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

12/12

