MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10000 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis znakv / ze dne:

Naše značka:
I SÚS6ĺENVIIO

Vyřizuje:
Ing. Gavelková!I.2 142

26. 2. 2010

Věc: Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisu
předání stanoviska podle l0
—

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že koncepce „Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009 2016“ byla podrobena posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
někter‘ch souvisejících zákonú (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). ve znění
pozdějších předpisů. Na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivŮ na životní
prostředí a veřejné zdraví, vyjádření dotčených správních úřadi. dotčených územně
samosprávných celků, veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydal příslušný úřad
stanovisko, které Vám v příloze zasíláme.
-

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu * 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivŮ na životní prostředí o zajištění zveřejnění stanoviska na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. 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
stanoviska. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu:
renata.gavelkova@mzp.cz.
Do stanoviska lze také nahlédnout v informačním systému SEA na internetových
stránkách http://eia.cenia.cz/seaJkoncepce/prehled.php, kód koncepce MZPO92K.
Pozn. Tento dopis obdrží prostřednictvím datové schránky dotčený kraj, dorccne obce
s rozšířenou působností a doíčeié správní úřady, Ostatní dotčené obce hdríí rento dopis,
včetně přílohy. v elektronické podobě.

Ing. Jaroslava HONOV. v.r.
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Předkladatel koncepce:
Moravskoslezský kraj, Ing. Jaroslav Palas. hejtman. 28. října II 7. 702 1$ Ostrava
Dotčené obce s rozšířenou pusobností:
Město Bruntál. Nádražní 20. 792 01 Bruntál

Město Krnov, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov
Město Rýmařov, nám. Míru 1, 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, Jablunkovská 160. 739 61 Třinec
Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Město Bohumín, náměstí T. G. Masaryka 158, 735 81 Bohumín
Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Město Havířov. Svornosti 2, 736 34 Havířov-Město
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 Hlučín. Mírové nám. 23, 74$ 01 Hlučín
Město Kravata. NémOtí -13, 747 21 Kra\ aře

Něsto Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Magistrát města Ostravy. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
i)otčené správní úřady:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje. odbor )ivouiího prosttedí a zeinčdčl:tví, 28. října
117. 702 18 Ostrava
aská iv gienickě anicc MoravskoOzského knO a Bělidle 7. 70200 Moavskd Om a a
Národní památkový úst.av. územ.ní pracoviště v Otravč, K.orcj sIN .1.2. 702 01) Ostrava-Přívoz

Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínovri 18, ROBOX 103. 728 03 Ostrava 1

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00
Ostrava
Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pRadhoštěm
Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Správa CHKO Poodří, ul. 2. května, 742 13 Studénka

-
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MŽP OVSS VIII

Ostrava, Čsiegií 5, 702 00 Ostrava
—

Olomouc, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

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

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/l, 19000 Praha 9— Vysočany
Český báňský úrad, Kozí 4, 11001 Praha 1

—

Staré Město

Agentura ochrany přírody a krajiny Č.R, středisko Ostrava., Trocnovská 2, 702. 00 Ostrava
Zelený kruh, Lublaňská 1.8, Praha 2

MINISTERSTVo

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 OO PRAHÁ 10

-

VRŠO VICE. Vršovická 65

V Praze dne 26. února 2010
Čj.:
18086/ENV/10

STANOVISKO

Ministerstva životního prostředí
podle 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,
k návrhu koncepce
„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2016“
-

verze prosinec 2009

Předkladatel koncepce:

Moravskoslezský kr,j
ul. 28. října 117
702 18 Ostrava

Zpracovatel koncepce:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
ul. Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava

Zpracovatel posouzení:

Ing. Bohumil Sulek. CSc.
Na Pláni 2863/9
15000 Praha S
i:Čení odborné zpésobilosti pro posuzování vlivů na životní rostředí o.le
-ni ona o ‘UO oni ti i iw I OO I )f o i Ii c 45120P \J jQ

Pruběh posuzování:
Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2016“
jen ‚.koncepce“) zpracované v rozsahu přílohy Č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
též
(dále
o posuzování vlivü na životní prostředí a o zrněně některých souvisejících zákonů. ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) bylo
Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 3. 7. 2009. Po kontrole náležitostí bylo
oznámení koncepce zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno dotčeným správním
úřadum a dotčen‘,‘m územním samosprávn\.m celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne
22. 7. 2009 zveřejněním na úřední desce Moravskoslezského kraje a ukončeno dne 21. S.
2009 vydáním závěru zjišťovacího řízení.

Návrh koncepce vČetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracovaného
v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl Ministerstvu
životního prostředí předložen dne 21. 12. 2009 a po kontrole náležitostí byl dne 22. 12. 2009
zveřejněn podle * 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání
koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví se konalo
dne 21. 1. 2010 v zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje v budově
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zápis z veřejného projednání obdrželo
Ministerstvo životního prostředí dne 29. 1. 2010.

Stručný popis koncepce:
2016“ je zpracována jako
Moravskoslezského
rozvoj
pro
rámec
střednědobý koncepční dokument určující základní
kraje. Hlavní vizí koncepce je chápání Moravskoslezského kraje jako konkurenceschopného
regionu úspěšných a spokojených lidí. Tato vize bude naplňována pomocí globálních cílŮ,
kterými jsou (1) Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika, (2) Vysoká
zaměstnanost a sociální inkluze příležitost provšechny, (3) Vzdělaná společnost aktivních
a sebevědomých obyvatel, (4) Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život,
práci a návštěvu a (5) Efektivní správa věcí veřejných.
2016“ je v souladu
„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009
mezinárodní
i krajské úrovni.
národní,
na
a
materiály
dokumenty
s relevantními koncepčními
Opatření navržená v koncepci respektují cíle a priority těchto dokumentů.
‚.Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009

-

—

-

Stručný popis posuzování:
Posuzování vlivů koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009
20 16“ na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem
o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona
a požadavků na jeho rozsah a obsah uvedenkůh v závČru zjišťovacího řízení.
-

K posouzení byla vtžita metodů stanovení referenčního hodnotícího rám.ce. tzn. sady
re[ůrenčních cílů ochrany životního prostředí. zpracovanf na základč vsbranúch koncepčních
(okumeflt.
Součástí procesu posuzování vlhu koncepce b lo také posouzení vlivů koncepce na
\eřejnč zdra\ í a posouzení vlivu koncepce na území evropsky významné lokality a ptačí
45i zákona č. t 14/1992 Sb., o ochraně přírody
45h a
oblasti ve smyslu ustanoveilí
a krajiny, ve znění pozdějších předpisŮ (dále téŽ je ‚zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Na zák.ladě stávajÍcích výt.tupŮ. procesu posouzení vlivü koncepce na životní prostředí
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podchyceny a účinně eliminovány. minimalizovány nebo kompenzovány.
Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle 21 píinena d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu
na životní prostředí a veřejné zdraví. v\jádření k němu podanvch a veřejného projednání
vdává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2016“
-

verze prosinec 2009

za dodržení níže uvedených podmínek (část A):
1.

Při realizaci koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009
2016‘. tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů respektovat návrhy a doporučení
zpracovatele SEA navržené pro vizi koncepce, jednotlivé globální a strategické cíle,
konkrétní projekty a pro úpravu SWOT analýzy, viz kapitola 7 Vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále též jen .vyhodnocení‘).

2.

Při realizaci záměrů a projektů, jež budou naplňovat cíle koncepce, respektovat
a dodržovat opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci potenciálních
negativních vlivů realizace koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, uvedená
v kapitole 8 a 13 vyhodnocení.

3.

Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí vztahujících se ke
koncepci. Při realizaci koncepce respektovat kromě uvedených referenčních cílů
životního prostředí také ochranu ZPF a požadavky památkové péč.e.

.

-

Při výběru proj ek.tů pro real i aci konce.pce zoh.tednit probiemati.ku cchranv životního
prostředí a veřejněJi / draví, a to z upracováním e.nviron.mentáinich kritériíl podle
kapitoly 12 r vhodnocení do celkového systému hodnocení a vÝběru projektu.
.

5.

Při přípravě projektu. u nichž je konstatován potenciahií neatIvní vliv na životni
prostředí. hledat tuková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na životní
prostředí.

6.

Zajistit sledování imiplementace koncepce z hlediska dopachi na životní prostředí
e1
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7.

Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivu na
životní prostředí budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivu
záměru na životní prostředí (ElA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit
realizaci navrho aného záměru a ani ho uskutečnit. Toto se týká také projektu, které
nejsou v koncepci uvedeny, ale v budoucnu budou v rámci koncepce podporovány.

8.

Předkladatel koncepce z\eřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k ná rhu koncepce. tak i k jejímu vyhodnocení.

Realizace koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009
2016“ nehude mít významný negativní vliv na evropsky ýznamné lokality a ptačí
oblasti za dodržení níže uvedených podmínek (část B):

-

9.

Veškeré aktivity a opatření navrhované v koncepci budou realizovány s respektováním
integrity a územní ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto
území.

10.

Záměry. které budou navrhovány na základě koncepce, musí být před schválením jejich
realizace vyhodnoceny, resp. posouzeny e smyslu ustanovení * 45h a 45i zákona
o ochraně přírody a krajiny.

Doporučení (část C):
11.

Doplnit text specifického strategického cíle 4.7 v oblasti oda o závěry schváleného
Plánu oblasti povodí Odry s důrazem na zvýšení retence vody v krajině prostřednictvím
revitalizace krajiny celého kraje.

12.

V rámci specifického strategického cíle 4.8 přehodnotit rozsah vymezení aktivních zón
v rámci realizace projektů protipovodňových opatření.

13.

Doplnit do strategie seznam koncepčních materiálu týkajících se životního prostředí.
které byly respektovány a využity při zpracování koncepce.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
postupovat podle * lOg odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
Ministerstvo ži otniho prostřcdi předpokladá. že řidíci složky realizace teto koncepce
jistí u každeho navrz ‘nehc opatřeni co ncjsirsi publicitu a inf oimo ani eřejnosti
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Ing. Jarosla%a HONOV, i.r.
rcditelka odhoiu

