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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 19. 12.2013
C. j.: 91804/ENV1l3

ZÁVER ZJIŠTOV ACÍHO RÍZENÍ
podle § 10d zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí),
ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon")

Identifikacní úda ie:
Název: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského

kraje pro období 2014 - 2020

Charakter koncepce:
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020
(dále také jen "PRCR JMK") je strategickým dokumentem Jihomoravského kraje se snahou
urcit a zamerit se na oblasti vhodné k podpore a rozvoje cestovního ruchu v kraji, a tím také
napomoci socioekonomické situaci a kulturnímu rozvoji regionu s ohledem na udržitelný
rozvoj území a zájmy obyvatel.
Koncepce PRCR JMK navazuje na predchozí strategický dokument - Program rozvoje
cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2007 - 2013.
Osnova koncepce PRCR JMK:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zhodnocení naplnování PRCR JMK za období let 2007 - 2012
Analytická cást PRCR JMK 2007 - 2012
Programová cást PRCR JMK 2014 - 2020
Financní rámec PRCR JMK 2014 - 2020
Implementace PRCR JMK 2014 - 2020
Prílohy
Hodnocení EX-ANTE

Tvorba strategického dokumentu se delí na nekolik etap:
1. etapa zahrnuje objektivní vyhodnocení plnení jednotlivých priorit, vizí a cílu vytycených
stávajícím Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 20072012.
2. etapa, jde o analytickou cást, kde bude zhodnocen rozvoj cestovního ruchu Jihomoravského
kraje behem posledního strategického období, soucasné dotacní programy v kraji a jejich

provázanost s PRCR JMK, socioekonomické podmínky, nabídka a poptávka cestovního ruchu
v kraji a konkurence Jihomoravského kraje ve smyslu srovnání s jinými regiony.
3. etapa, tzv. programová cást je pak zamerena na navržení opatrení a aktivit pro rozvoj
cestovního ruchu v Jihomoravském kraji.
Podle priorit bude sestaven financní rámec pro PRCR JMK, spolu s návrhem
provázání financování z rozpoctu kraje, státního rozpoctu, operacních programu v CR
v dotacním období 2014 -2020.
Hlavním cílem koncepce je posílení role cestovního ruchu na socioekonomické
úrovni, s címž je spojena snaha o zvýšení príjmu subjektu v cestovním ruchu interesovaných
tak, aby bylo dosaženo souladu také s kulturním rozvojem kraje, ochranou životního prostredí
a udržitelným rozvojem. Dílcí cíle zahrnují zvýšení poctu domácích a zejména zahranicních
návštevníku Jihomoravského kraje, a to predevším mimo hlavní turistickou zónu. Dále je to
zvýšení podílu návštevníku s vyšším vzdeláním a sociálním statusem, prodloužení prumerné
délky pobytu návštevníku a zvýšení prumerné útraty návštevníku kraje.
Umístení: Jihomoravský kraj
Predkladatel: Jihomoravský kraj

Prubeh ziištovacího

rízení:

Zjištovací rízení bylo zahájeno dne 18. 11. 2013 zverejnením informace o oznámení
koncepce na úrední desce Jihomoravského kraje. Oznámení koncepce bylo též zverejneno
v Informacním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce
MZPI70K. Informace o oznámení koncepce byla písemne zaslána také dotceným správním
úradum.

Souhrnné vvporádání pripomínek:
Ministerstvo životního prostredí, odbor posuzování vlivu na životní prostredí
a integrované prevence, oddelení SEA, obdrželo vyjádrení celkem od 9 subjektu. Pripomínky
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto záveru
zjištovacího rízení. Kopie všech obdržených vyjádrení budou predány predkladateli koncepce
k využití a vyporádání.
Záver:
Na podklade oznámení koncepce a vyjádrení obdržených k oznámení koncepce
provedlo Ministerstvo životního prostredí podle kritérií uvedených v príloze c. 8 zákona
zjištovací rízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím záverem:
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020
je koncepcí, která naplnuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písmo a) zákona, proto bude
zpracováno vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostredí a verejné zdraví dle
ustanovení § 10e zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavku
daných § 2, § 10b a prílohou c. 9 zákona, ale také se zamerením na aspekty plynoucí
ze zjištovacího rízení, zejména:
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1. Vyhodnotit, zda je PRCR JMK v souladu a naplnuje priority a cíle stanovené
ve schválených koncepcních dokumentech, a to zejména - Strategie ochrany
biologické rozmanitosti CR, Aktualizace Státního programu ochrany prírody a krajiny
CR, Státní politika životního prostredí CR 2011 - 2020, Aktualizace Strategie
udržitelného rozvoje, relevantní krajské koncepcní materiály v oblasti ochrany
životního prostredí.
2. Vyhodnotit, zda PRCR JMK zohlednuje cíle a opatrení Dlouhodobého programu
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva CR - Zdraví pro všechny v 21. století.
3. Vyhodnotit, zda PRCR JMK respektuje schválené koncepcní materiály v oblasti
ochrany prírody, predevším zda je v souladu s plány péce o zvlášte chránená území,
která leží nebo zasahují na území Jihomoravského kraje.
4. Posoudit, zda a jak PRCR JMK prispívá k ochrane podzemních a povrchových vod
a ochrane pred povodnemi.
5. Vyhodnotit, zda a jakým zpusobem PRCR JMK prispívá ke snižování emisí a zda je
v souladu s aktualizovaným programem ke zlepšení kvality ovzduší na území
Jihomoravského kraje. Vyhodnotit imisní zátež ovzduší s využitím Generální
rozptylové studie Jihomoravského kraje a Rozptylové studie mesta Brna, z údaju
z merící síte imisního monitoringu na území Jihomoravského kraje.
6. Vyhodnotit vliv PRCR JMK (navrhované aktivity a projekty) na cíle ochrany prírody
stanovené zákonem pro jednotlivé kategorie zvlášte chránených území a lokalit
soustavy Natura 2000 (zda v dusledku realizace PRCR JMK nemuže dojít k ohrožení
predmetu a cílu ochrany zvlášte chránených území), skladebných cástí ÚSES
a zhodnotit možný vliv realizace na úroven biodiverzity. S ohledem na uvedené
vyhodnotit návrh opatrení k predcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivu
na zvlášte chránená území a dále navržení, vyhodnocení a porovnání prípadných
variant rešení ve vztahu k zájmum ochrany prírody a krajiny.
7. Posoudit míru vlivu PRCR JMK na obnovu a zachování nejen prírodních, ale
i historických, kulturních a estetických hodnot krajiny (krajinný ráz, významné
krajinné prvky, prírodní parky).
8. V souvislosti s návrhem rozšírení a zkvalitnení dopravní infrastruktury vyhodnotit vliv
PRCR JMK na krajinný ráz, migracní prostupnost a fragmentaci krajiny.
9. Vyhodnotit, zda a jak jsou v PRCR JMK zohledneny principy ochrany ZPF, zejména
s ohledem na zábory kvalitní zemedelské pudy a do jaké míry koncepce vytvárí
podmínky pro omezení záboru pudy a volné krajiny.
10. Posoudit možné kumulativní vlivy s jinými koncepcemi a operacními programy
a synergických vlivu navrhovaných aktivit, opatrení a projektu.
11. Vyhodnotit, zda a jak provádení PRCR JMK realizací jednotlivých aktivit, opatrení
a podporovaných typu projektu prispeje ke zlepšení ci zhoršení problému životního
prostredí identifikovaných v oznámení koncepce.
12. Pri posouzení se zamerit na implementacní systém PRCR JMK. Vyhodnotit, zda
systém výberu konkrétních projektu dostatecne zohlednuje kritéria ochrany lidského
zdraví a životního prostredí.
13. Vyhodnotit vlivy koncepce na verejné zdraví (dle lokalizace stávajících a nove
navrhovaných míst pro aktivity v rámci cestovního ruchu), urcení skupin obyvatel,
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kterých se koncepce dotkne (vcetne citlivých skupin obyvatel), identifikaci
predpokládaných dopadu nové etapy koncepce na verejné zdraví, doporucení pro
maximalizaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadu na verejné zdraví, seznam
vhodných indikátoru pro možnost kontroly dopadu koncepce na verejné zdraví.
14. Stanovit limity k zajištení ochrany životního prostredí a eliminaci negativních vlivu na
životní prostredí a v tomto smyslu stanovit kritéria pro výber podporovaných projektu
s vyšším pozitivním vlivem na stav životního prostredí.
15. V prípade, že jsou v koncepci konkrétní projekty uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit
jejich vliv na životní prostredí a vyhodnotit, zda je zohlednen ekologický potenciál
a ekologické zatížení príslušného regionu a prírodní hodnoty krajiny.
16. Záver zjištovacího rízení a všechna vyjádrení, která MŽP obdrželo v prubehu
zjištovacího rízení, je nezbytné ve vyhodnocení PRCR JMK vyhodnotit a vyporádat.

Jelikož príslušné orgány ochrany prírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona
c. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon
o ochrane prírody a krajiny") nevyloucily významný vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptací oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení dusledku na evropsky významné
lokality nebo ptací oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochrane prírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popr. nekterý v ní blíže
specifikovaný zámer, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptací oblasti. Dále je nutné pri tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní
pripomínky príslušných orgánu ochrany prírody a krajiny.
V prípadech, kdy budou hodnoceny varianty rešení, požadujeme uvedení jasného
výroku, zda jsou jednotlivé varianty prípustné nebo neprípustné, popr. podmínene prípustné.
Dále požadujeme urcení poradí jednotlivých variant z hlediska vlivu na životní prostredí
a verejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty prípustné a za jakých podmínek, vcetne
navržení a posouzení opatrení k predcházení nepríznivých vlivu, popr. k jejich vyloucení,
snížení, zmírnení anebo kompenzaci. Výrok se muže lišit k jednotlivým variantám.
S ohledem na pocet dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných
celku a s ohledem na existenci Informacního systému SEA stanovuje príslušný úrad pocet
návrhu koncepce, jejichž nedílnou soucástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro predložení na 2 ks v tištené podobe a 34 ks v elektronické podobe na CD.

Mgr. Jana PIEKNÍKOV Á, v.r.

poverena docasným zastupováním
pri výkonu cinností reditelky odboru
posuzování vlivu na životní prostredí
a integrované prevence
(otisk úredního razítka)
Prílohy:

obdrží predkladatel
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Kopie vviádrení ke koncepci:
1. kopie vyjádrení odboru ochrany vod MŽP
2. kopie vyjádrení odboru zvláštní územní ochrany prírody a krajiny MŽP
3. kopie vyjádrení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brne
4. kopie vyjádrení Ceské inspekce životního prostredí, oblastní inspektorát Brno
5. kopie vyjádrení odboru životního prostredí MÚ Vyškov
6. kopie vyjádrení odboru životního prostredí a územního plánování MÚ Kyjov
7. kopie vyjádrení odboru životního prostredí MÚ Hodonín
8. kopie vyjádrení odboru životního prostredí MÚ Breclav
9. kopie vyjádrení Mesta Šlapanice
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