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STANOVISKO
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí)
k návrhu koncepce
„Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“
Předkladatel koncepce: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Zpracovatelé posouzení: Mgr. Zdeněk Frélich
- držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku dle
§ 19 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; číslo
osvědčení: 39949/ENV/14 ze dne 30.6.2014
- autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny: rozhodnutí č. 101346/ENV/09 bylo vydáno MŽP dne
11.12.2009, platnost prodloužena do 12.12.2019 rozhodnutím o prodloužení
autorizace k provádění posouzení č.j. 73460/ENV/14 vydaným MŽP dne 21.10.2014.
Martina Blahová
Mgr. František Gregor
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Polachová
Mgr. Klára Rausová
Mgr. Pavla Škarková
Stručný popis koncepce:
Jedná se o komplexní strategii, jejímž cílem je definování priorit širšího, vymezeného území
města Zlína, Otrokovic a měst a obcí v jejich zázemí (území IPRÚ) v horizontu do roku 2020.
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 (dále jen „IPRÚ Zlín“) se skládá
z analytické části a z části strategické. Analytická část vymezuje řešené území IPRÚ,
obsahuje popis území včetně zdůvodnění jeho výběru a socioekonomickou analýzu spolu
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s analýzou problémů a potřeb. Strategická část obsahuje rozvojovou vizi a strategický cíl.
Dále stanovuje prioritní oblasti se soustavou specifických cílů a popis opatření, resp.
podopatření.
Cílem IPRÚ Zlín je zajištění prosperity území s globálně konkurenceschopnými podniky
a pestrou nabídkou pracovních příležitostí, dobrou dopravní dostupností na hlavní
republikové silniční a železniční tahy, vyřešenou vnitřní dopravou, dobudovanou a moderní
technickou infrastrukturou, kvalitním životním prostředím se zajištěnou odpovídající nabídkou
služeb pro všechny věkové skupiny obyvatel.
Průběh posuzování:
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) jako příslušný orgán dle § 22 písm. b)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 7. listopadu 2014 oznámení
koncepce „IPRÚ Zlín“ zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Oznámení koncepce bylo po kontrole náležitostí zveřejněno v Informačním
systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce ZLK014K a
rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům. Dne 18. listopadu 2014 bylo zahájeno zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení bylo
ukončeno závěrem č. j. KUZL 66788/2014 dne 18. prosince 2014 s konstatováním, že
koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí a proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a součástí vyhodnocení bude i hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti postupem dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny).
Návrh koncepce, včetně vyhodnocení zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „Vyhodnocení“), byl předložen KÚ ZK dne
7. srpna 2015 a dne 12. srpna 2015 byla dokumentace rozeslána dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, informace o návrhu koncepce byla
zveřejněna dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dne 14. srpna 2015.
Předkladatel koncepce zajistil konání veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 8. září
2015 v budově Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, Zlín. Zápis z veřejného projednání byl
KÚ ZK předložen dne 15. září 2015.
Stanovisko k návrhu koncepce:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán
podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává na základě
návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví,
vyjádření k němu podaných a veřejného projednání:
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
"Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020"
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za dodržení následujících podmínek:
-

-

-

-

V rámci sledování dopadů realizace Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro
období 2014 – 2020 monitorovat vlivy jeho realizace na životní prostředí, to znamená
zejména:
o zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému
sledování dopadů realizace koncepce
o pravidelně zveřejňovat výstupy z monitoringu vlivů koncepce na životní
prostředí
o navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře výběru projektů
financovaných z rozpočtu předkladatele, s využitím environmentálních kritérií.
o Zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice
a o možných vazbách projektů na životní prostředí, především o nezbytnosti
podrobit jejich přípravu posouzením vlivů na životní prostředí podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, případně hodnocením vlivů na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy chráněných území Natura
2000 podle zákona o ochraně přírody, v těch případech, kdy uvedeným
povinnostem podporované projekty podléhají.
Při podpoře jednotlivých projektů zohlednit doporučení k souvisejícím opatřením pro
snížení jejich potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
navržených v rámci Vyhodnocení vlivů IPRÚ Zlín.
Při realizaci konkrétních aktivit naplňujících IPRÚ Zlín je nezbytné odstranit či
minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměru s předměty ochrany EVL a PO,
resp. s biotopy druhů a typy evropských stanovišť i s předměty ochrany přírody
a krajiny.
U opatření s potenciálním negativním vlivem na EVl a PO uvedených ve
„Vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000“ (příloha č. 1 Vyhodnocení)
požádat příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko v souladu s §45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Tento požadavek musí být v relevantních případech
přenesen na posouzení vlivu konkrétních záměrů na EVL a PO dle § 45h,i zákona o
ochraně přírody a krajiny, do dalších fází správních řízení.
V souladu s § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí navrhujeme:
o doplnění koncepce o řešení sdružených tras inženýrských sítí
o aktualizovat část týkající se části nakládání s odpady dle současného stavu
a platné legislativy a uplatnit požadavky plynoucí z POH ČR a
z připravovaného POH ZK.

Opatření ke zmírnění negativního vlivu:
-

V případě potřeby realizace nových cyklostezek přes EVL je vhodné využít
stávajících zpevněných i nezpevněných cest (západní hranice EVL Březnice u Zlína,
síť zpevněných a nezpevněných cest v EVL Velká Vela).
V případě trasování nových komunikací do blízkosti EVL je vhodné pro dosažení co
nejmenšího rušivého vlivu vypracovat konkrétní opatření ke snížení negativního
působení v rámci hodnocení dle § 45i.
V případě potřeby realizace nového zdroje pitné vody v EVL je vhodné zajistit
hydrogeologické posouzení lokality, které by vyhodnotilo budoucí stav vodního
režimu a které by umožnilo specifikovat limity opatření pro dané území v rámci EVL.
Vlivy emisí budou řešeny pomocí rozptylové studie a na základě ní posoudit míru
vlivu daného technického řešení.
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-

S ohledem na předměty ochrany je nutné minimalizovat zásahy do vodního režimu
a opatření (resp. projekty) směřovat mimo EVL Březnice u Zlína.

Doporučení:
1. Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, vztahujících se
k IPRÚ Zlín.
2. Při realizaci koncepce dbát především na problematiku ochrany ovzduší, omezování
hluku a na ochranu přírody a krajiny (včetně EVL a PO soustavy Natura 2000).
Plánované aktivity využít především ke zlepšení situace v uvedených oblastech.
3. Podporovat aktivity zaměřené na zachování či zvýšení retenční schopnosti krajiny
s cílem snížit rizika a rozsah povodní.
4. V případě realizace projektů, které se budou dotýkat zájmů památkové péče, je nutno
postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Pro případ realizace staveb v chráněném ložiskovém území je nutné postupovat
v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle § 10g odst. 4
a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dále Krajský úřad upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění
tohoto stanoviska na úřední desce a na internetu. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetové adrese
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce ZLK014K.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(Dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Rozdělovník:
Předkladatel:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Město Otrokovice, nám.3 května 1340, 765 02 Otrokovice
Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Obec Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín
Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
Obec Lípa, Lípa č.118, 763 11 Pošta Želechovice nad Dřevnicí
Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína
Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4
Obec Veselá, Veselá 130, 76315 Slušovice
Obec Želechovice nad Dřevnicí, 4.května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12, 761 70 Zlín
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám.3 května 1340, 765 02 Otrokovice
Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Obecní úřad Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín
Obecní úřad Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
Obecní úřad Lípa, Lípa č.118, 763 11 Pošta Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína
Obecní úřad Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4
Obecní úřad Veselá, Veselá 130, 76315 Slušovice
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 4.května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Krajská hygienická stanice ZK se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice ZK, územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 792/13, 767 01 Kroměříž
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obvodní Báňský pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,
761 01 Kroměříž
Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice
MŽP, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno
RADDIT consulting s.r.o., Krmelín, Fojtská 574, 739 24
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