
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE. Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA
137871ENV/10 Ing. Gavelkováil. 2142 16, 2. 2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
víivÚ na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonŮ9 ve znění pozdějších
předpisů — předání závěru zjišťovacího řízení podle * lOd

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Regionální inovační
strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016‘ bylo podrobeno zjišťovacímu
řízení podle * lOd zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), Na základě oznámení koncepce písemných
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na
úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například
v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je
žádáme v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišt‘ovacího řízení.
Vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: renata.gavelkova@mzp.cz.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. kód koncepce MZP1O4K
(http://eia.cenia.cz/sealkoncepce/prehled.php).

Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj. dotčené obce
s rozšířenou pusohností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis,
včetně přílohy, v elektronické podobě.

Příloha:

- dle textu

Ing. Jaroslava HONOYÁ
ředitelka odboru

posuzování vlivu na životní prostředí

v L Ing Klára MaláČová., vr

zá.st.upkvně editeikv odboru
POiJ/O\áflf na životní prostředí

JEL: ČNB Piiha I Lix.
267 121 I čú. 7628001/0710 164 801 267 $10443



Rozdělovník k čj. 13787/ENV/lO

Předkladatel:

\1oravskosÍezski kraj, Ing. Jaroslav Palas, hejtman. 28. října 117. 702 18 Ostrava

Dotčené obce s rozšířenou pusobností: odeslno pod čj 13789/ENV/JO

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Město Krnov, Hlavní nám, 1, 794 01 Krnov

Město Rýmařov, nám. Míru L 795 01 Rýmařov

Město Frýdek-Místek. Radniční 1148. 738 22 Frýdek-Místek

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Město Třinec, Jabluiikovská 160, 739 61 Třinec

Město Karviná. Fryštátská 72/l. 733 24 Karviná-Fryštát

Město Bohumín, náměstí T. G. Masaryka 158, 735 8t Bohumín

Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín

Město Havířov, Svornosti 2, 736 34 Havířov-MČsto

Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Město Bílovec. 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Město Frenštát pod Radhoštěm. nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice

Město Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Město Opava. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Město l{lučín. Mírové nám. 23. 748 01 Hlučín

Město Kravaře, Níměstí 43. 737 21 Kravaře

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

.M.agistrát něsta Ostravy, Prokešovo námČstí 8, 79 30 Ostrava

l)otčené správní úřady: ude/úno pod 5/. 1378 ĺJNV/JO
Krajský úřad MoravkosIezského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117. 702 1 8 Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava

Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz

Obvodní barskÝ úřad Orava, Velesla\ řnťva 18. POBOX i ($3. 728 03 Otrava I

Cask5 inspekce životního prosúcdí. Obia‘nní inseitogút Ostnna. Valchnřakři 15, 702 0(3
Osirava



Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 76 61 Rožnov p.Radhoštěm

Správa CHKO Jeseníky. Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Správa CHKO Poodří. ul. 2. května, 742 13 Studénka

- zde — odč1úiio IS pOd L.J. 13862,‘ENV/l O

MŽP OVSS IX — Ostrava, Čs.legií 5, 702 00 Ostrava

MŽP OVSS VIII — Olomouc, Krapkova 3. 779 00 Olomouc

odbor poi it iky životního prostředí

odbor péče o krajinu

odbor zvláště chráněných částí přírody

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

odbor péče o národní parky

odbor ochrany horninového a půdního prostředí

odbor odpadů

odbor ochrany vod

odbor environmentálních rizik

odbor ochrany ovzduší

odbor udržitelné energetiky a dopravy

Na vědomí: odesldiio pod č.j. 13789/ENV/l O

Zástupce i,ředkladatele:
Bc. Hana Vídeňská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117. 702 18 Ostrava

Zástupce zpracovatele:
Ing. Bohumil Sulek. CSc.. Na Pláni 2863/9. 150 00 Praha 5

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1, 190 00 Praha 9 — \‘vsočany

Český háě.ský úřad, Kozí 41 1001 Praha 1 Staré Město

Agentu.ra ochrany přírody a kraj iny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2. 702. 00 Ostrava

Zc1en kruh. Lubiayká 18. 120 00 Praha 2



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10000 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne: 16. 2. 2010
13787 JENV/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle lOd zákona č. 100/2001 Sk, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivŮ na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta
2010-2016

Charakter koncepce:

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 — 2016 (dále též jen

.‚koncepce“) je koncepční dokument určující hlavní směry rozvoje inovačního prostředí

Moravskoslezského kraje. Cílem koncepce je rnj. dosažení partnerství soukromého a veřejného

sektoru a vzdělávacích institucí a posílení konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje

prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem.
Koncepce je určena především orgánům veřejné správy, odhornýni a podnikatelským

subjektŮm působícím v inovační sféře Moravskoslezského kraje.

Umístění: Moravskoslezský kraj

Předkladatel: Moravskoslezský kraj

Prüběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13. 1 201 O z eřejněním informace o oznámeni
koncepce a o tam, kdy a kde je možno do nj nahlíž.et (dále též jen „informaeď) na úředdí desce

Moravskos.lezského kraje. informace bylr. rovněž. zveřejněna v informaČním systéni.u SEA
(http://eia.eeniacz/seaJkoncepce/prehledphp), kód koncepce MP 104K, a zaslána dotčeným
územním samosprávn‘m celkŮm pro zveřejnění na úředních deskách,

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posw.ování vl ivú na životní prost.ředí. oddělenÍ

SF.A. ‚ obdrželo v zákonnČ lhŮtě vyjádření celkem od 15 subjektů. z nichž 4 vyjádřcirí byla zcela
hez pripominek Phpomnk tkaJIe‘ e cbsahu a rozsahu pmouzeni h h syužlty ko podk;žn



pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byty předány
předkladateli koncepce k využití.

Závěr:

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo
Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze Č. 8 zákona č. 100/2001 Sb..
o posuzování vlivú na životní prostředí a o změně někter‘ch souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zjišťovací

řízení ve smyslu lOd výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 — 2016 je
koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení * 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivú
na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení * be zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných * 2, lOb a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se
zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:

1) Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi,
zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Státním programem ochrany
přírody a krajiny CR. Strategií ochrany biologické rozmanitosti CR. Státní politikou
životního prostředí ČR, Strategií ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje),
Krajským programem snižování emisí Moravskoslezského kraje a plány odpadového
hospodářství. Vyhodnotit, zda ajak koncepce zohledňuje cíle Evropské úmluvy o krajině.
Vyhodnotit, zda a jak koncepce zohledňuje strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie
udržitelného rozvoje CR.

2) Vyhodnotit, zda koncepce respektuje schválené koncepční materiály v oblasti ochrany
přírody, především zda je v souladu s plány péče o zvláště chráněná území, která leží
nebo zasahují na území Moravskoslezského kraje.

3) Vyhodnotit. jaké dopady mŮže mít koncepce na zvláště chráněná území, významné
krajinné prvky (VKP), přírodní parky. územní systémy ekologické stability (USES).
zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a hub, zranitelné biotopy. biodiverzitu, krajinný
ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.

4) Provést zhodnocení koncepce z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy
Č. 9 zákona o posuzování vlivŮ na Životní prostředí se zaměřením zejména na
problematiku hluku, ochranu podzemních vod a ovzduší.

5) Vyhodnotit, zda a jakým způ.sobem koncepce řeší prohl.ematiku nepříznivého vývoje
znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.

6) Upřesnit zdroje jednotlivých emisí, které v rámci lokálních VljV ovlivňují dané oblasti,
včetně jejich podílu a lokálního významu. a tornu přizpůsobit rozvj, popř. řízený útlum
ve směru kladného ovlivnění celkové imisní zátěže regionu. Koncepce by měla stanovit

uLelen\ plo\ i odborne podložen\ s‘ stem kter h se nei íl poule iii

určitý! vvhran okruh znečišťovatelu. ale znečištění ovzduší by řešil jako vzájemně
provázaný a ovlivňující se niechanismus, kde by se jednotlivá opatření doplňovala

a zvyšovala tím n nu tičinnot.

7 \‘vhodotin,‘da jak b\ Iv vzat\ v úvaiu i.c ui Uišťovšní (zviuí unutČné na území
Po1se renuhiikv, kCF mají vliv na imtní vhuaei \loravskolezskčm kuaj.



8) Vyhodnotit, zda a jakým zpusobem koncepce respektuje podmínky hospodárného
a účelného využís ání povrchových a podzemních vod a zneškodňování odpadních vod za
použití nejlepších dostupných technologií. Zahrnout do strategických cílu koncepce
zásady měřující k udržení vody krajině a k lepší ochraně sodních toku coby VKP či
prvku USES.

9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny principy ochrany ZPF, ze měna
s ohledem na zábory ks alitní zemědělské pudy a do jaké míry koncepce s ytváří
podmínky pro omezení záboru pudy a volné krajiny.

10) Vyhodnotit, jaké dopady muže mít koncepce na ochranu PUPFL s ohledem na plnění
funkcí lesa,

11) Vyhodnotit, zda a jaký vliv má koncepce na ložiska energetických surovin národního
a nadnárodního významu.

12) Doplnit v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje seznam
opatření ke zvýšení podílu energetického využití odpadu o připras ované ‚Krajské
integrované centrum využívání komunálních odpadu v Moravskoslezkém kraji.

13) Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněných dle
zákona č. 20/1987 Sb.. o státní památkové péči, ve znění všech předpisu, a dochované
kulturní dědictví (architektonické i archeologické). Přehled národních kulturních památek
v Moravskoslezském kraji a počty ochranných pásem a kulturních památek aktualizovat
dle údaju poskytnutých Národním pamatkovým ustavem, územním pracovištěm
v Ostravě.

14) Porovnat a vyhodnotit navržené varianty řešení ve vztahu k zájmum ochrany přírody
a krajiny.

15) Při stanovení kritérií pro výběr projektu maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny a ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.

16) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišt‘ovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví vypořádat.

Na základě stanovisek příslušných orgánu ochrany přírody podle 45i zákona
č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu, budou hodnoceny
vlhy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle 45h a 45i
tohoto zákona. Při tomto hodnocení je nutné zohlednit zejména relesantní připomínky
přílusnych orgánu ochrany přírods a krajiny.

V hodnoceni požadujeme usest asn wok zda konccpcL p pr nLktcrs ni hlizc
)c ikc snv zameť hude mit ur O 1 iSi vIi z ‚ r nsk zn un i kulut h plac

D I L utne pr omr hodn r z1 lcdu ti rit. dc ri p ipor mk isl nych
raanu xhrarmy porody a k ajn‘

Upozorňujeme na ustanoseni 4m odst ‚ iakona o ochtane porody a krajiny, se zněni
pozdejsich predpiu, kdy nelze-li »loučit negativní Xliv koncepce na evropsky ýznamné
lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat arianty řešení. jejichž cílem je
negatis ní s lis na tato území vyloučit nebo s případě, že s y loučení není možné, alespoň zmirnit.



S ohledem na počet dotčených správních úřadu a dotčených územních samosprávných

celku a s ohledem na existenci Informačního systéniu SEA stanovuje příslušný úřad počet

návrhu koncepce. jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem.

pro předložení na 2 ks tištěné podobě a 38 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru

posuzo ání vlivu na životní prostředí

v z. Ing. Klára Maláčová, v.r.
zástupkyně ředitelky odboru

posuzování vlivú na životní prostředí
(otisk úředního razítka)

Obdrží:

předkladatel, dotčené sprólní úřady, dotčené územní ‘nizosp rovné celky

Přílohy obdrží předkladatel

Kopie vyjádření obsahující připomínky ke koncepci:

1. kopie vyjádření odboru výkonu státní správy IX MŽP

2. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí. oblastního inspektorátu Ostrava

3. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

4. kopie vyjádření Českého báňského úřadu

5. kopie vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoiště v Ostravě

6. kopie vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

7 kopie vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostray

kopie \)]ádřeni Stattirarniho města Karvina. náměstka primatora

O kopie v\1ádření odboru t vsa b žh tm1o prosrředí \Iětkěho uřadu (esk Těín

k v\jadřen dboru / oto h pr stred Měs skeli uradu )dr

11. kopie yiádtení odboru zivutního piostí‘edí NlěsI\keho uřadu Nrv Jgčin

Kopie vyjádření bez připomínek ke koncepci:

12. kopie vyjádření odboru životního prostředí a iemědělství Městského úřadu Bruntál

13 kopie sjadteni odboru otníh pro%ttedi Kopta nice

K \ re (1 I O pr e O I

i ke oidcni dhorv O1thfLP í \h1sokeho íjdu
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