Způsob zohlednění požadavků a podmínek ze Stanoviska 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, vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 14. 10. 2015
Tabulka č. 1 Zohlednění stanovených podmínek
Podmínka
• 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.

Způsob zohlednění a zdůvodnění

Bude zapracováno do implementační dokumentace IPRÚ Zlín (Interní operační
manuál, interní postupy).
Bude zapracováno do implementační dokumentace IPRÚ Zlín (Interní operační
manuál, interní postupy).
Do systému rozhodování o výběru integrovaných projektů v rámci implementační
dokumentace IPRÚ Zlín (Interní operační manuál, interní postupy) bude
zapracováno posuzování projektů podle environmentálních indikátorů. Zapracovány
budou vybrané indikátory, kdy při jejich výběru budou zohledněny specifika
věcného zaměření plánovaných výzev IPRÚ.
Do implementační části dokumentu IPRÚ Zlín byl zapracován komunikační plán,
který ukládá jednotlivým článkům implementační struktury zajistit v odpovídající
míře obecnou informovanost řady subjektů, včetně potenciálních investorů, o
záležitostech souvisejících s realizací integrované strategie. Nedílnou součástí této
komunikace bude zajištění informovanosti investorů o environmentálních
souvislostech. Toto bude podrobněji upraveno v implementační dokumentaci IPRÚ
Zlín (Interní operační manuál, interní postupy).

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.
o

•

•

•

Bude řešeno jednak v rámci zapracování environmentálních kritérií do systému
rozhodování o výběru integrovaných projektů (viz. výše). Doporučení bude
komunikováno ve směru k investorům v průběhu projednávání předkládaných
záměrů v souladu s komunikačním plánem IPRÚ Zlín.
Bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy jednotlivých
integrovaných projektů.

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

Bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy jednotlivých
integrovaných projektů.
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Podmínka
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.

Způsob zohlednění a zdůvodnění

Nezapracováno. Strategie obsahuje tzv. závaznou a nezávaznou část, kde v případě
závazné části budou v příslušných operačních programech vyčleněny finanční
alokace pro realizaci příslušných opatření IPRÚ Zlín. V případě nezávazné části tyto
alokace rezervovány nebudou, strategie tak má v tomto směru pouze
doporučujících charakter a výběr projektů se zde bude řídit pouze v rámci pravidel
daného operačního programu.
Projekty v oblasti řešení inženýrských sítí a v oblasti nakládání s dopady jsou
zahrnuty pod opatření v prioritní oblasti č. 2 Technická infrastruktura a životní
prostředí, avšak tato prioritní oblast je součástí nezávazné části strategie. Nositel
integrované strategie tuto skutečnost nemohl ovlivnit a nedisponuje žádnými
dalšími možnostmi, jak naplnit tuto podmínku.

Tabulka č. 2 Zohlednění stanovených Opatření ke zmírnění negativního vlivu
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.

•

Způsob zohlednění a zdůvodnění
Navržené opatření bude projednáno s předkladatelem konkrétního projektového
záměru v případě, že bude předložen projektový záměr s uvedeným potenciálním
vlivem. Dále bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy
jednotlivých integrovaných projektů.
Navržené opatření bude projednáno s předkladatelem konkrétního projektového
záměru v případě, že bude předložen projektový záměr s uvedeným potenciálním
vlivem. Dále bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy
jednotlivých integrovaných projektů.
Realizace nových zdrojů pitné vody nebude v rámci strategie podporována.

V případě, že některý z předložených projektů bude zdrojem znečištění ovzduší,
bude o podmínkách jeho schválení rozhodnuto v rámci řízení dle stavebního zákona,
a to na základě zákona o ochraně ovzduší (případný požadavek na zpracování
rozptylové studie vznese orgán ochrany ovzduší), nebo v rámci hodnocení dle
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Opatření ke zmírnění negativního vlivu

•

Způsob zohlednění a zdůvodnění
zákona č. 100/2001 Sb., pokud takový projekt bude zákonu o posuzování vlivů na ŽP
podléhat.
Navržené opatření bude projednáno s předkladatelem konkrétního projektového
záměru v případě, že bude předložen projektový záměr s uvedeným potenciálním
vlivem. V případě, že některý z projektů bude mít potenciální vliv na uvedenou
lokalitu EVL, bude muset být podroben hodnocením dle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové
hodnocení). Dále bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy
jednotlivých integrovaných projektů.

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

Tabulka č. 3 Zohlednění doporučení
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.

Způsob zohlednění a zdůvodnění
Do systému rozhodování o výběru integrovaných projektů v rámci implementační
dokumentace IPRÚ Zlín (Interní operační manuál, interní postupy) bude
zapracováno posuzování projektů podle environmentálních indikátorů. Zapracovány
budou vybrané indikátory, kdy při jejich výběru budou zohledněny specifika
věcného zaměření plánovaných výzev IPRÚ.
Bude řešeno jednak v rámci zapracování environmentálních kritérií do systému
rozhodování o výběru integrovaných projektů (viz. výše). Doporučení bude
komunikováno ve směru k investorům v průběhu projednávání předkládaných
záměrů v souladu s komunikačním plánem IPRÚ Zlín. Dále bude řešeno v souladu
s platnou legislativou v rámci přípravy jednotlivých integrovaných projektů.
Strategie obsahuje tzv. závaznou a nezávaznou část, kde v případě závazné části
budou v příslušných operačních programech vyčleněny finanční alokace pro realizaci
příslušných opatření IPRÚ Zlín. V případě nezávazné části tyto alokace rezervovány
nebudou, strategie tak má v tomto směru pouze doporučujících charakter a výběr
projektů se zde bude řídit pouze v rámci pravidel daného operačního programu.
Projekty zaměřené na zachování či zvýšení retenční schopnosti krajiny s cílem snížit
rizika a rozsah povodní mohou být zahrnuty pod opatření v prioritní oblasti č. 2
Technická infrastruktura a životní prostředí, avšak tato prioritní oblast je součástí
nezávazné části strategie. Nositel integrované strategie tuto skutečnost nemohl
ovlivnit a nedisponuje žádnými dalšími možnostmi, jak naplnit toto doporučení.
K vlivu projektů závazné části strategie na retenční schopnost krajiny bude
přihlédnuto prostřednictvím environmentálních kritérií při rozhodování o výběru
projektů.

3

Doporučení
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.

Způsob zohlednění a zdůvodnění
Bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy jednotlivých
integrovaných projektů.
Bude řešeno v souladu s platnou legislativou v rámci přípravy jednotlivých
integrovaných projektů.

Schváleno Zastupitelstvem města Zlína dne 15. 12. 2016
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