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STANOVISKO
podle § 10g 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 Zlínského kraje 2030“
Název:

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Předkladatel:

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70 89 13 20

Zástupce předkladatele:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje

Umístění:

kraj: Zlínský

Návrhové období:

do roku 2030

Zpracovatelé vyhodnocení:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č. j. 3869/625/OPV/93, vydáno 29. března 1994)
RNDr. Vladimír Suk, Ostrava
Mgr. Stanislav Mudra
(autorizace č. j. 630/66/05 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
Autorský tým – Petr Zahradník a spolupracovníci

Stručný popis koncepce:
Koncepční dokument Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále jen SRZK 2030) zpracovává
dlouhodobou koncepci rozvoje Zlínského kraje pro etapu řešení let 2020 - 2030, která navazuje na
předchozí SRZK v období let 2010 – 2020, čímž je zajištěna kontinuita aktivit v oblasti regionálního
rozvoje Zlínského kraje. Ve srovnání s předchozí SRZK bude management zajištěn prostřednictvím
dvouletých Plánů rozvoje s jejich cyklickým hodnocením a formulací priorit pro následující období.
Tyto Plány rozvoje budou formulovat opatření a projekty regionálního rozvoje na podrobnější úrovni
zahrnující okresy a ORP (obce s rozšířenou působností) s maximální možnou konkretizací
a aktualizací opatření a úkolů i pokud jde o jejich alokaci. SRZK 2030 jako komplexní rozvojový
program zohledňuje i vnitroregionální disparity mezi jednotlivými částmi Zlínského kraje s cílem je
zmírnit a zohlednit přitom konkrétní jejich specifika, která jsou příčinou disparit.
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 je klíčový dlouhodobý dokument, který v definovaném
horizontu na základě zkušeností z realizací SRZK pro předchozí období a několika Programů rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje jako střednědobých rozvojových plánů, detailní vnitroregionální
analýzy a podrobné analýzy současných podmínek a požadavků na regionální rozvoj i z pohledu
nadřazených strategií stanovuje Strategické cíle, Specifické cíle prioritní oblasti a typová opatření
jako východisko pro první dvouletý Plán rozvoje Zlínského kraje.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail:renata.cablova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Vnitřní architektura SRZK 2030 stanovuje přitom pouze tři rozvojové pilíře:
- Ekonomika a trh práce
- Lidé a kvalita života
- Infrastruktura a kvalita prostředí
Tyto pilíře jsou propojeny soustavou horizontálních témat a opatření, zajišťujících potřebnou
koordinaci komplexního rozvoje Zlínského kraje, tak, aby byla k roku 2030 naplněna vize:
- Bohatý a prosperující Zlínský kraj;
- Vzdělaný, inteligentní a kreativní Zlínský kraj; smart;
- Otevřený a mobilní Zlínský kraj;
- Efektivní, hospodárný a společensky odpovědný Zlínský kraj;
- Atraktivní a vyvážený Zlínský kraj;
- Výlučný a exkluzivní Zlínský kraj
Přímé ovlivnění složek životního prostředí se projeví především jako potenciální důsledek realizace
konkrétních projektů. Směry rozvoje (základní pilíře a rozvojové cíle) zůstávají základními
koncepčními směrníky, kterými by se měl regionální rozvoj v následující dekádě ubírat.
Oblasti potenciálních přímých vstupů do krajiny a vlivů na složky životního prostředí nejsou v SRZK
2030 jako základním dlouhodobém koncepčním materiálu pro regionální rozvoj celého kraje přímo
definovány, mohou se však projevit jako průvodní jev konkrétní realizace rozvojových záměrů
spadajících především dvou Pilířů (Strategických cílů) rozvoje Zlínského kraje – Ekonomika a trh
práce a Infrastruktura a kvalita prostředí. Oblasti možných střetů se zájmy ochrany životního
prostředí jsou do značné míry již v současné době pokryty aktuálními schválenými dílčími
specializovanými koncepcemi a sektorovými koncepcemi Zlínského kraje. Strategický dokument
SRZK 2030, vycházející ze zkušeností řešení obdobné SRZK pro předchozí období však v aktuálním
ekonomické, sociálním a politickém prostředí, formuluje hlavní požadavky regionálního rozvoje
včetně posílení současných znevýhodněných disparitních oblastí Zlínského kraje. Podrobné
environmentální hodnocení, nezjistilo systémově založené postupy, ohrožující životní prostředí
a veřejné zdraví. Požadavky na environmentální prioritní přístup při realizaci projektů
v projednávaných tří pilířích rozvoje Zlínského kraje v období 2020 – 2030 jsou formulovány v jejich
cílech pro jednotlivá opatření a jsou zahrnuty i do hodnotících a monitorovacích ukazatelů pro
jednotlivé konkrétní projekty, které budou posuzovány v rámci uvedených koncepčních materiálů.
Předprojektová příprava hodnocení projektů a aktualizace dílčích cílů v podobě dvouletých Plánů
rozvoje umožní efektivní dosažení stanovených úkolů a pokračování potřebného směru komplexního
rozvoje Zlínského kraje do příští dekády, která je řešena koncepcí SRZK 2030.
Průběh posuzování:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel
dne 18. června 2019 kompletní oznámení koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“,
zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“). Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. června 2019 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet. Tato informace byla
rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ZLK015K)
a zaslána dotčeným územně samosprávným celkům pro zveřejnění na úřední desce.
Krajský úřad obdržel v zákonné lhůtě vyjádření celkem od 12 subjektů. Krajský úřad dále po zákonné
lhůtě obdržel 2 vyjádření, ke kterým se ve smyslu § 10c odst. 3 nepřihlíží, nicméně v tomto případě,
kdy koncepce byla posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byla tato
vyjádření předána předkladateli koncepce, resp. jeho zástupci. Připomínky týkající se obsahu
a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech
došlých vyjádření byly předány zástupci předkladatele koncepce k využití.
Na základě zjišťovacího řízení a vyjádření doručených k Oznámení byl příslušným úřadem vydán
dne 1. srpna 2019 závěr zjišťovacího řízení č. j. KUZL 50578/2019, který mimo jiné stanovil obsah
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a rozsah vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen „Vyhodnocení“) nejen v rozsahu
základních zákonných požadavků, daných §2 a 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, ale také nad tento rámec, se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení.
V souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl tento dokument zveřejněn.
Dne 12. listopadu 2019 byla krajskému úřadu předložena koncepce „Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2030“ ve smyslu § 10f citovaného zákona. Návrh koncepce byl rozeslán a zveřejněn dne
19. listopadu 2019, veřejné projednání o návrhu koncepce se konalo dne 16. prosince 2019
v 8 hodin v prostorách Expozice – 2. etáž v sídle Zlínského kraje ve Zlíně. Zápis z veřejného
projednání obdržel krajský úřad dne 17. prosince 2019. K návrhu koncepce včetně Vyhodnocení bylo
krajskému úřadu doručeno 10 vyjádření, která zaslal v souladu s ust. § 10f odst. 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí předkladateli. Vypořádání doručených vyjádření, které je
jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, obdržel krajský úřad od předkladatele koncepce dne 10. ledna 2020 a je k nahlédnutí
v Informačních systému SEA.
Stručný popis posouzení:
Posouzení vlivů koncepce Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 na životní prostředí bylo
provedeno v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování bylo prováděno po zpracování koncepce, která
byla podrobena projednání a schválení v Radě Zlínského kraje a zastupitelstvu. K posouzení vlivů na
životní prostředí byla využita metoda referenčních cílů, tj. porovnávání možného vlivu specifických
cílů koncepce na stanovené referenční cíle ochrany životního prostředí.
Vyhodnocení vychází z předpokládaných vstupů do krajiny, možného ovlivnění složek životního
prostředí, krajiny a využití jejího potenciálu v souladu s potřebami zachování a ochrany jejích
přírodních hodnot. Prioritní oblasti a typová opatření SRZK 2030 zahrnují nejen oblasti vlivů na
ekonomické prostředí kraje i očekávané edukační, informační a sociální důsledky realizace
strategického materiálu, především rozvojem infrastruktury a lidských zdrojů, ale také žádoucí směry
ochrany životního prostředí Zlínského kraje a jeho přírodního bohatství.
Jednotlivé koncepční směry a opatření byly posouzeny pomocí metody referenčních cílů politiky
životního prostředí vydané MŽP ČR a politiky ochrany veřejného zdraví vydaného MZ ČR. Tabelární
forma matice předpokládaných vlivů nezjistila významné očekávané negativní nebo limitující
působení některého navrženého opatření z pohledu ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví.
Koncepce Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 byla rovněž vyhodnocena dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to z hlediska důsledků na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Tato část posouzení také hodnotí
koncepci ve výsledné formě jako přijatelnou, bez významných negativních nebo limitujících
vlivů na soustavu Natura 2000 bez možnosti jejich prevence nebo eliminace.
Závěry posuzování:
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., na základě
návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně
vyhodnocení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených územně samosprávných celků
a veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydává:
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“
za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska (část A).
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Realizace koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“ (dále jen SRZK 2030) nebude mít
významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže
uvedených podmínek stanoviska (část B).
A. Podmínky souhlasného stanoviska:
1) Při realizaci SRZK 2030 budou respektovány podmínky, stanovené vyhodnocením vlivů Opatření
SRZK 2030 na životní prostředí.
2) Budou konzultovány s pracovníky odborného orgánu ochrany životního prostředí, především
ochrany přírody, obecních úřadů s rozšířenou působností a CHKO Beskydy a Bílé Karpaty přijatelné
limity změny krajinného rázu pro jednotlivé fáze řešení projektů.
3) Navazující konkrétní realizační dokumenty SRZK 2030, především roční akční plány, zohlední
environmentální požadavky související s realizací rozvojových směrů řešených v rámci SRZK 2030
a budou plně respektovat platné celostátní koncepční materiály z oblasti životního prostředí,
a ochrany veřejného zdraví.
4) V rámci realizace SRZK 2030 bude přijímání projektů v rámci jednotlivých rozvojových směrů
a priorit respektovat aktuální vývoj národní i evropské legislativy a aktuální vývoj ekonomické situace
pro stanovení reálně dosažitelných dílčích cílů.
5) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení došlých vyjádření
a připomínek z veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení.
B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000:
1) Každé opatření, navržené v SRZK 2030, bude realizováno s respektováním ochrany území
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat. Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle
§ 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad upozorňuje na povinnost dle § 10g odst. 4 až odst. 6 zákona, kdy je schvalující orgán
povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popř. pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty
pouze částí, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Předkladatel je 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 § 16 odst. 3 zákona neprodleně
o zveřejnění stanoviska na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska.
Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ZLK015K.

Otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(Dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Dotčené územní samosprávné celky:
 Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
 Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
 Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
 Město Luhačovice, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice
 Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
 Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 765 61 Rožnov pod Radhoštěm
 Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
 Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
 Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky
 Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
 Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (e-mailem)
 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče (e-mailem)
 AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12,761 40 Zlín
 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61
Bystřice pod Hostýnem
 Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 17 Holešov
 Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
 Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice
 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 128, 765 61
Rožnov pod Radhoštěm
 Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 686 01
Uherské Hradiště 1
 Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, odbor životního prostředí a zemědělství,
688 01 Uherský Brod
 Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 189, 766 17
Valašské Klobouky
 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí
 Městský úřad Vizovice, odbor správní a životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12
Vizovice
 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 13, 767 01
Kroměříž
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144,
686 01 Uherské Hradiště
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín
 ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
 ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
 Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Obvodní Báňský úřad 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
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Sousední kraje:




Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Dále obdrží:



Tiskový odbor Zlínského kraje (e-mailem)
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje
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