
č. Datum č. jednací Oponent Text připomínky Způsob vypořádání v rámci 

Dokumentace

Na str. 18 v kapitole B.VIII.2 požadujeme u 

Plánu odpadového hospodářství ČR doplnit 

"pro období 2015 - 2024", tj. celý platný 

název. Dále ve stejné kapitole doporučujeme 

doplnit ke strategickým dokumentům na 

národní úrovni Program předcházení vzniku 

odpadů ČR.

Bylo upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

Na str. 52 v kapitole C.III.11.2 - Nakládání s 

odpady je uvedena věta: "V celorepublikovém 

měřítku není Jihomoravský kraj producentem 

významného množství nebezpečných odpadů 

- produkce nebezpečných odpadů se 

dlouhodobě pohybuje pod průměrnou 

hodnotou pro kraje v ČR." Podle údajů MŽP 

(Statistická ročenka životního prostředí ČR 

2015) se Jihomoravský kraj v posledních pěti 

letech umístil v první čtveřici krajů s největší 

produkcí nebezpečných odpadů a produkce 

nebezpečných odpadů v tomto kraji se 

pohybuje nad průměrnou hodnotou pro kraje 

v ČR. Požadujeme proto tuto větu vypustit 

nebo přepracovat.

Věta byla odstraněna a připomínka byla 

zohledněna v dokumentaci SEA.

Na str. 66 v tabulce 8 - Předběžný návrh sady 

referenčních cílů požadujeme upravit 

referenční cíl 7.1 "Omezovat množství a 

zvýšit energetické a materiálové využívání

odpadů" na "Snižovat produkci odpadů a 

zvýšit materiálové a energetické využívání 

odpadů.".

Referenční cíl 7.1 byl formulován v 

souladu s připomínkou.

2. 13.10.2017 ENV/2017/V

S/1991

MŽP, odbor 

ochrany vod

uplatňujeme následující připomínky:

- na str. 18 u "národní úrovně" by měl být 

uveden pouze "Plán pro zvládání

povodňových rizik v povodí Dunaje" obdobně 

jako "Národní plán povodí Dunaje",

- na str. 54 je nesprávně použito spojení 

"protipovodňová ochrana", správně má být

"povodňová ochrana",

- na str. 54 je uvedena pouze realizace 

technických protipovodňových opatření

prostřednictvím Programu prevence před 

povodněmi v gesci MZe, požadujeme

doplnění i o další protipovodňová opatření 

(povodňové plány, lokální varovné systémy, 

bezpečnostní přelivy vodních děl, suché 

nádrže) prostřednictvím Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Bylo upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA.  V rámci 

PRJMK 2018-2020 je řešeno v aktivitě 

3.1.3 Zvyšování ochrany proti povodním v 

oblasti osvěty, komunikace a spolupráce s 

obcemi, městy a Povodím Moravy v 

oblasti přípravy nových vodních děl.

Příloha 2: Vypořádání všech vyjádření, které MŽP obdrželo v rámci zjišťovacího řízení 

1. 20.9.2017 ENV/2017/V

S/1991

MŽP, odbor 

odpadů
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v rámci zjišťovacího řízení uplatňujeme k 

předloženému materiálu „Program rozvoje 

Jihomoravského kraje 2018 – 2021" z 

hlediska gesce odboru zvláštní územní

ochrany přírody a krajiny následující 

připomínky a požadavky, na které složky 

životního prostředí, jejich parametry a vlivy by 

se vyhodnocení v rámci zpracovávané a 

posuzované koncepce mělo zejména zaměřit:

1) Vyhodnotit, zda je koncepce, včetně dále 

navrhovaných priorit, opatření a cílů, v 

souladu s již schválenými koncepčními 

dokumenty v ochraně přírody a krajiny 

národní úrovně - Aktualizací Státního 

programu ochrany přírody a krajiny ČR - 

2009, Státní politikou životního prostředí ČR 

na období 2012-2020, Strategií ochrany 

biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a 

republikovými prioritami v oblasti ochrany 

přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 

Politiky územního rozvoje ČR.

Všechny uvedené koncepce byly 

posouzeny a sloužily jako základ pro 

stanovení referenčního rámce viz kapitola 

5 tohoto dokumentu. 

2) V rámci vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí vyhodnotit vliv koncepce na 

zvláště chráněná území, respektive zda 

realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení 

předmětů a cílů ochrany soustavy zvláště 

chráněných území.

Bylo vyhodnoceno mimo jiné vůči 

referenčnímu rámci 4.1. Při územním 

rozvoji respektovat zájmy ochrany přírody 

a krajiny a

5.2. Chránit krajinný ráz a kulturní i 

přírodní dědictví.

3) S ohledem na výše uvedený bod 

požadujeme navrhnout ve vyhodnocení 

případná opatření k předcházení, vyloučení či 

snížení negativních vlivů na soustavu zvláště 

chráněných území.

Byla navržena opatření pro minimalizaci 

vlivů viz kapitola 15.

MŽP, odbor 

zvláštní 

územní 

ochrany 

přírody a 

krajiny 

ENV/2017/V

S/1991

10.10.20173.
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V kapitole B. VIII Vztah k jiným koncepcím… 

požadujeme doplnit a rovněž vycházet z 

aktuálně platných koncepcí v oblasti ochrany 

ovzduší, kterými jsou Program zlepšování 

kvality ovzduší zóny Jihovýchod, který je 

účinný od 20.6. 2016 a dále Program 

zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno, 

účinný od 15.6. 2016. V tabulce uvedená 

koncepce „Aktualizace integrovaného 

programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK“ je 

neaktuální a neplatná. V souvislosti s tím pak 

do seznamu prováděcích krátkodobých 

dokumentů doporučujeme uvést rovněž Akční 

plán zlepšování kvality ovzduší města Brna 

(schválen v červnu 2017). V Tab. 2 Koncepce 

JMK integrované do PRJMK pak z pohledu 

řešení problémů kvality ovzduší (především v 

důsledku znečištění z dopravy) schází 

Programy zlepšování kvality ovzduší zóny 

Jihovýchod a aglomerace Brno a rovněž 

Národní program snižování emisí ČR.

Bylo doplněno a upraveno ve smyslu 

připomínky a zohledněno v dokumentaci 

SEA. 

V rámci kapitoly B.VIII.2. Možnost kumulace 

vlivů souvisejících koncepcí… doporučujeme 

Program zlepšování kvality ovzduší zóny 

Jihovýchod a Program zlepšování kvality 

ovzduší aglomerace Brno přesunout do části 

obsahující koncepce na regionální úrovni (v 

současné verzi jsou mezi koncepcemi na 

národní úrovni).

Bylo  upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

4. 27.10.2016 66551/ENV/1

6 

2438/780/16

MŽP, odbor 

ochrany 

ovzduší
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K tabulce na str. 56, části „Kvalita ovzduší“ 

uvádíme následující. Obsah sloupce s 

názvem „Specifické problémy ŽP“ 

doporučujeme aktualizovat v souladu s 

Programy zlepšování kvality ovzduší zóny 

Jihovýchod a aglomerace Brno, konkrétně s 

částmi D.1.2. (Řešené znečišťující látky) a 

D.1.3. (Prioritní kategorie zdrojů). Tzn., že 

prioritními znečišťujícími látkami jsou 

suspendované částice PM10 a PM2,5, NO2 a 

benzo(a)pyren a prioritními kategoriemi zdrojů 

je domácí vytápění (resp. spalovací zdroje o 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW), 

mobilní zdroje, dále pak bodové stacionární 

zdroje a nevyjmenované zdroje (oboje jako 

zdroje primárních a fugitivních emisí PM10 a 

PM2,5).

Bylo  upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

Upozorňujeme, že směrnice 2001/81/ES již 

neplatí a byla nahrazena směrnicí

2016/2284/ES.

Bylo opraveno a zohledněno v 

dokumentaci SEA.

V části „Rizika a příležitosti obsažené v 

programu“ považujeme za vhodné doplnit o 

následující rizika: nedosažení imisních limitů, 

příležitosti: realizace řady dopravních 

opatření i opatření ve vztahu k vytápění 

domácností s pozitivním dopadem na kvalitu 

ovzduší. Výše uvedený text by však měl být 

konkretizován v návaznosti na konkrétní 

opatření a akce, které budou navrženy v 

rámci PRJMK. Ve sloupci s názvem 

„Předběžná identifikace vlivů na ŽP“ 

doporučujeme text „Významné negativní vlivy 

strategických cílů a opatření PRJMK na 

ovzduší nejsou očekávány“ upravit, neboť 

nejsou známa konkrétní opatření a aktivity 

PRJMK a nelze tedy spolehlivě vyloučit 

případné negativní vlivy PRJMK.

Bylo  upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

Text ve sloupci s názvem „Další postup v 

rámci SEA“ doporučujeme upravit v

následujícím smyslu: vyhodnocení plnění cílů 

a opatření z hlediska naplňování cílů 

Programů zlepšování kvality ovzduší zóny 

Jihovýchod a aglomerace Brno (resp. plnění 

hodnot imisních limitů tam, kde jsou v rámci 

kraje překračovány a udržení či další zlepšení 

kvality ovzduší tam, kde jsou koncentrace 

znečišťujících látek pod

hodnotami imisních limitů).

Bylo  upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

4. 27.10.2016 66551/ENV/1

6 

2438/780/16

MŽP, odbor 

ochrany 

ovzduší
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Tabulku č. 8 Předběžný návrh sady 

referenčních cílů doporučujeme upravit

následovně. Bod 1.1. doporučujeme 

přeformulovat v souladu s Programy 

zlepšování kvality ovzduší zóny Jihovýchod a 

aglomerace Brno následujícím způsobem: 

Snižovat podíl obyvatel zatížených 

nadlimitními koncentracemi znečišťujících 

látek, především suspendovaných částic 

PM10, PM2,5, NO2 a benzo(a)pyrenu.

Bylo  upraveno ve smyslu připomínky a 

zohledněno v dokumentaci SEA. 

Závěrem: Při návrhu konkrétních opatření v 

dalších fázích přípravy PRJMK požadujeme 

zohlednit skutečnost, že kraj je (spolu) 

gestorem celé řady opatření uvedených v 

kapitole E.4 Programu zlepšování kvality 

ovzduší zóny Jihovýchod, resp. kapitole E.3 

Programu zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Brno. Tato opatření mají být 

splněna ke konci roku 2020 a jejich splnění 

přispěje rovněž k naplnění opatření 3.2. 

(Zvyšování kvality životného prostředí) v 

rámci priority 3. (Řešení problémů životního 

prostředí) PRJMK.

V rámci SEA bylo vyhodnoceno v rámci 

kapitoly 5 a zahrnuto do referenčního 

rámce viz referenční cíle 1.1. Snižovat 

podíl obyvatel zatížených nadlimitními 

koncentracemi znečišťujících látek, 

především suspendovaných částic PM10, 

PM2,5, NO2 a benzo(a)pyrenu. V PRJMK 

2018-2020 je zohledněno především v 

rámci aktivit 3.2.5 Zlepšování stavu 

ovzduší a snižování hlukové zátěže, 3.2.3 

Podpora výsadby a zkvalitňování zeleně a 

dále v rámci aktivit spojených s realizací 

dopravní infrastruktury a rozvoje 

hromadné a nemotorové dopravy v rámci 

opatření 1.2. Zlepšení podmínek pro 

dopravu a posílení provázanosti a 1.1. 

Podpora příprav a realizace klíčových 

dopravních staveb.

Do koncepce požadujeme doplnění a 

zapracování programů „Podpora výstavby a 

obnovy vodohospodářské infrastruktury“ 

(podpora zajištění udržitelného zásobování 

vodou a neškodného odvádění odpadních 

vod), dále průběžné aktualizace plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací JMK a podpora 

budování fungujícího systému ochrany sídel 

před povodněmi.

Tyto programy a jejich průběžné 

aktualizace byly zahrnuty mezi podklady 

pro zpracování PRJMK 2017-2020 a 

doplněny do seznamu souvisejících 

koncepcí pro zpracování SEA. V rámci 

samotného PRJMK rozvíjí cíle v oblasti 

podpory udržitelného zásobování vodou a 

neškodného odvádění odpadních vod. 

F16F17F16

Do podkladových dokumentů je třeba doplnit 

strategické dokumenty 

• Plán pro zvládání povodňových rizik,

• Národní plán povodí Dunaje,

• Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu,

• Plán dílčího povodí Dyje,

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK.

Všechny uvedené koncepce byly 

posouzeny a sloužily jako základ pro 

stanovení referenčního rámce viz kapitola 

5 tohoto dokumentu. 

Krajský úřad 

Jihomora-

vského kraje, 

odbor 

životního 

prostředí

5. 13.9.2017 JMK 

144208/2017

4. 27.10.2016 66551/ENV/1

6 

2438/780/16

MŽP, odbor 

ochrany 

ovzduší
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3.1. Postupně snižovat spotřebu vody, 

přispívat k zajištění zásobování pitnou vodou 

a postupně zlepšovat kvalitativní 

charakteristiky vypouštěných odpadních vod.

Referenční cíl 3.1 byl formulován v 

souladu s připomínkou.

6. 27.9.2017 MUBR 

72503/2017 

ORS

Město 

Břeclav, 

odbor rozvoje 

a správy

Ve vztahu k PRJMK 2018-2021 uvádíme 

následující priority, důležité pro území 

správního obvodu ORP Města Břeclav na 

které by se měla zpracovávaná koncepce 

zaměřit: 1) Řešení priority následků 

klimatické změny, především s ohledem na 

zásobování obyvatel pitnou vodou a 

poklesem hladiny spodní vody. 2) Priorita 

posílení hromadné dopravy, popřípadě 

zajištění odstavných parkovišť vzhledem k 

ochraně ovzduší. 3) Zvýšení podílu zeleně v 

otevřené zemědělské krajiny s ohledem na 

vodní a větrnou erozi půdy. 4) Nefunkční 

meliorace - v území existuje spousta zařízení 

pro odvodnění a závlahy, které byly 

zbudovány v 60. letech a jsou již nefunkční, 

což negativně ovlivňuje kvalitní zemědělské 

půdy. 5) Opatření vedoucí k tvorbě 

mozaikovité struktury krajiny, tvorba 

ekologicky stabilních prvků v krajině 

poskytující prostor živočišným druhům. 

V rámci SEA bylo vyhodnoceno v rámci 

kapitoly 5 a zahrnuto do referenčního 

rámce viz referenční cíle 1.1. Snižovat 

podíl obyvatel zatížených nadlimitními 

koncentracemi znečišťujících látek, 

především suspendovaných částic PM10, 

PM2,5, NO2 a benzo(a)pyrenu, 2.1. 

Realizovat krajinotvorná opatření i 

způsoby hospodaření v krajině s cílem 

snížit rizika spojená s následky 

klimatických změn,  .1. Snižovat spotřebu 

vody, přispívat k zajištění zásobování 

pitnou vodou a zlepšovat kvantitativní a 

kvalitativní charakteristiky vypouštěných 

odpadních vod, 3.2. Chránit podzemní i 

povrchové vody před kontaminací, se 

zvláštním zaměřením na ochranu zdrojů 

pitných vod a vod pro rekreaci, 4.1. Při 

územním rozvoji respektovat zájmy 

ochrany přírody a krajiny, 5.1. Omezovat 

nové zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu 

s důrazem na zabezpečení jejích funkcí a 

9.1 Snižovat negativní vlivy dopravní 

infrastruktury a provozu na ní na životní 

prostředí a veřejné zdraví. 

7. 5.10.2017 OŽP-

ČJ/153323-

17/KUC

Městský úřad 

Šlapanice, 

odbor 

životního 

prostředí. 

Město Šlapanice doporučuje, aby se 

koncepce v oblasti životního prostředí 

zaměřila především na podporu aktivit a 

opatření v oblasti zlepšování kvality ovzduší, 

opatření vedoucí ke zvýšení retenční 

schopnosti krajiny prostřednictvím 

krajinotvorných opatření a opatření při 

zemědělské praxi.

Uvedené požadavky jsou přímo obsaženy 

v rámci opatření a aktivit PRJMK 2018-

2020 např.: aktivity v rámci opatření 1.3.3 

Podpora zadržování a využití dešťové 

vody a rovněž aktivity 3.1.1 Iniciace a 

koordinace činností ke zmírnění dopadů 

klimatických změn, 3.1.2 Podpora 

testování účinných postupů pro šetrné 

hospodaření v krajině, 3.1.3 Zvyšování 

ochrany proti povodním a posílení 

schopnosti krajiny zadržet vodu  a  3.2.3 

Podpora výsadby a zkvalitňování zeleně.

8. 26.9.2017 OŽPÚP6000

3/17/ozp_sek

Městský úřad 

Kyjov, odbor 

životního 

prostředí a 

územního 

plánování

Bez připomínek Bez komentáře ze strany zpracovatele 

SEA

Krajský úřad 

Jihomora-

vského kraje, 

odbor 

životního 

prostředí

5. 13.9.2017 JMK 

144208/2017
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9. 2.10.2017 OZP/17133/1

7/1

Městský úřad 

Hustopeče, 

odbor 

životního 

prostředí 

Bez připomínek Bez komentáře ze strany zpracovatele 

SEA

10. 6.10.2017 DMBO 

15457/2017/

TOŽP/Mz

Městský úřad 

Boskovice, 

odbor tvorby 

a ochrany 

životního 

prostředí

Bez připomínek Bez komentáře ze strany zpracovatele 

SEA

11. 11.10.2017 MUZ 

72708/2017

Město 

Znojmo, 

zastoupené 

městskou 

architektkou

Město Znojmo bude nadále podporovat cíle, 

které sice přesahují rámec samosprávného 

celku, ale jsou v souladu s touto koncepcí (v 

oblasti ochrany ovzduší, zdraví obyvatel a 

dopravní infrastruktury je to bezesporu funkce 

města Znojma jako dopravního uzlu s přímou 

vazbou na Rakousko).

Nejedná se o připomínku, ale o deklaraci 

podpory cílů obsažených v PRJMK 2018-

2020 s překryvem cílů Strategie rozvoje 

města Znojma. Bez komentáře ze strany 

zpracovatele SEA. 

KHS JMK se sídlem v Brně požaduje zaměřit 

vyhodnocení koncepce PRJMK 2018-2020 na 

veřejné zdraví dle bodu 12. přílohy č. 9 

zákona č. 100/2001 Sb., zejména na 

problematiku hluku a kvalitu ovzduší včetně 

možnosti kumulace a synergie vlivů s jinými 

koncepcemi, strategiemi případně záměry, a 

to včetně navržených cílů, opatření a aktivit. 

KHS považuje za účelné, aby bylo 

vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné 

zdraví provedeno dle ustanovení § 19 odst. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., držitelem osvědčení 

odborné způsobilosti pro oblast posuzování 

vlivů na životní prostředí.

Požadované posouzení vlivů koncepce na 

životní prostředí dle metodiky HIA je 

obsaženo  v kapitole 12. Vlivy koncepce 

na veřejné zdraví v souladu s přílohou č. 

9 ZOPV a požadavky ZZŘ vydaného 

MŽP. Tato problematika je zároveň 

zahrnuta do referenčních cílů 1.1 Snižovat 

podíl obyvatel zatížených nadlimitními 

koncentracemi znečišťujících látek, 

především suspendovaných částic PM10, 

PM2,5, NO2 a B(a)P 1.2. Omezovat 

negativní vlivy hluku na zdraví a vůči nim 

vyhodnocena na úrovni jednotlivých  

navrhovaných cílů, opatření a aktivit 

PRJMK 2018-2020 vůči referenčním 

cílům ochrany životního prostředí a 

veřejného zdraví viz kapitola 6 (hodnotící 

tabulky) včetně vyhodnocení potenciálních 

kumulativních resp. synergických vlivů, 

včetně doporučení pro návrhu indikátorů 

pro monitoring koncepce z hlediska 

veřejného zdraví a návrhu opatření pro 

předcházení negativním vlivům. 

Krajská 

hygienická 

stanice 
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ho kraje se 
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Dále KHS JMK požaduje vyhodnotit zda   a 

jak PRJMK 2018 – 2021 zohledňuje cíle a 

opatření Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a 

Dlouhodobého programu zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

pro všechny v 21. století.

Toto vyhodnocení je obsaženo v kapitole 

5.1. a v kapitole 12 Vyhodnocení. 

Všechny uvedené koncepce a mnohé 

další a jejich cíle byly na příslušné úrovni 

vzaty v úvahu při sestavování 

referenčního rámce pro hodnocení v 

podobě sady referenčních cílů, vůči 

kterým byl návrh koncepce hodnocen, a 

pro zajištění souladu s referenčním 

rámcem byla navržena příslušná opatření 

viz. Kapitola 5.1., část národní úroveň a 

podrobně viz kapitola 5.1.1.

Posoudit, zda uplatňování koncepce ve svém 

důsledku přispěje k odstraňování příčin 

stávající zátěže obyvatelstva, a to se 

zaměřením na problematiku hluku a kvality 

ovzduší, při posuzování stávající zátěže 

hlukem využít jako jeden z podkladů 

dokument 3. úplná aktualizace ÚAP 

Jihomoravského kraje: B - Rozbor 

udržitelného rozvoje území.

ÚAP stejně jako ZÚR a další strategické 

dokumenty Jihomoravského kraje sloužily 

jako podklad pro analýzu stavu a vývoje 

životního prostředí v řešeném území 

obsaženou v kapitole 3 tohoto dokumentu 

a při identifikaci současných problémů 

životního prostředí viz kapitola 4.  Zároveň 

byly využity i pro stanovení referenčního 

rámce, především v rámci cílů 1.1 

Snižovat podíl obyvatel zatížených 

nadlimitními koncentracemi znečišťujících 

látek, především suspendovaných částic 

PM10, PM2,5, NO2 a B(a)P a cíle 1.2. 

Omezovat negativní vlivy hluku na zdraví, 

mimo jiné vůči kterým byly vyhodnoceny 

navrhované aktivity obsažené v PRJMK 

2018-2020, návrh opatření pro zamezení 

negativním vlivům je potom součástí 

kapitoly 7.
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V případě, kdy bude PRJMK 2018-2021 

konkretizovat investiční, záměry požaduje 

KHS JMK vyhodnotit jejich pravděpodobné 

dopady na veřejné zdraví se zřetelem 

zejména na problematiku hluku a ovzduší , a 

to včetně synergických a kumulativních vlivů 

a rámcově definovat opatření k předcházení 

nepříznivých vlivů na veřejné zdraví včetně 

posouzení pravděpodobné účinnosti opatření. 

PRJMK 2018-2021 nespecifikuje 

konkrétní investiční záměry, s výjimkou 

některých dopravních záměrů, 

definovaných pouze na strategické úrovni 

odpovídající hierarchické úrovni PRJMK v 

rámci systému strategických dokumentů 

kraje. Konkrétní trasování dopravních 

staveb a jiných záměrů je předmětem 

územního plánování včetně posouzení 

vlivů na životní prostředí. V rámci SEA 

bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých 

navrhovaných aktivit vůči  referenčním 

cílům 1.1 Snižovat podíl obyvatel 

zatížených nadlimitními koncentracemi 

znečišťujících látek, především 

suspendovaných částic PM10, PM2,5, 

NO2 a B(a)P a cíle 1.2. Omezovat 

negativní vlivy hluku na zdraví, a to včetně 

identifikace míry vlivu, délky, dosahu i 

případnému kumulativnímu resp. 

synergickému spolupůsobení. Na této 

úrovni byla rovněž navržena opatření pro 

zamezení negativním vlivům odpovídající 

posuzovanému dokumentu viz kapitola 7. 

Míru účinnosti konkrétních opatření je 

třeba vyhodnotit na základě znalosti 

konkrétního technického řešení 

jednotlivých projektů v EIA. 

Při stanovení kritérií pro výběr projektů 

zohlednit ochranu veřejného zdraví se 

zaměřením zejména na problematiku hluku a 

ovzduší, a to včetně synergických a 

kumulativních vlivů. 

V této souvislosti byly navrženy 

následující kritéria pro výběr projektů: 

Dojde realizací záměru ke snížení emise 

znečišťujících látek?

Ano/Ne?

Dojde  prostřednictvím realizace záměru 

ke snížení hlukové zátěže obyvatelstva?

Ano/ne?

V případech, kdy budou hodnoceny varianty 

řešení je nutno z hlediska vlivů na zdraví u 

jednotlivých variant stanovit, zda je varianta 

přípustná, nepřípustná nebo podmíněně 

přípustná...

PRJMK 2018-2021 je navržen 

jednovariantně, varianty tedy nebyly 

posuzovány. 
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Při posuzování koncepce ve smyslu 

ustanovení §10b odst. 2 zákona č. 100/2001 

Sb., přihlédnout k vlivům jiných koncepcí 

nebo záměrů, které budou uskutečněny před 

provedením koncepce nebo v průběhu jejího 

provádění, popřípadě jejichž provedení je 

zamýšleno, mj. zohlednit koncepce 

související s řešením systému dopravy v 

JMK, a to např.: koncepci Ministerstva 

dopravy ČR "Dopravní sektorové strategie 2. 

fáze", stavěným územím v blízkosti 

hromadné bytové zástavby. 

Všechny uvedené koncepce byly 

posouzeny a sloužily jako základ pro 

stanovení referenčního rámce viz kapitola 

5 tohoto dokumentu. Navrhované aktivity 

PRJMK byly vyhodnoceny vůči 

referenčním cílům v tomto případě 

především 9.1 Snižovat negativní vlivy 

dopravní infrastruktury a provozu na ní na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Toto 

vyhodnocení dospělo ke stejnému závěru, 

kdy je vymístění kapacitních dopravních 

tahů mimo hustě osídlené území jedním z 

nejúčinnějších opatření z hlediska 

snižování hlukové a imisní zátěže 

obyvatel kraje. V souladu s tím navrhuje 

PRJMK řadu aktivit směřujících k podpoře 

realizace klíčových dopravních staveb 

kraje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že PRJMK 2018-

2021 neobsahuje zapracování provázanosti 

tohoto strategického dokumentu s Národní 

strategií ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí Zdraví 2020, doporučuje KHS JMK u 

Priority 2 Zajištění kvality života obyvatelstva 

formulovat další opatření, které zavazuje k 

mezioborovým aktivitám Jihomoravský kraj 

za účelem naplňování Zdraví 2020.

V souladu se strategií Zdraví 2020 jsou v 

rámci PRJMK navrhovány aktivity v rámci 

opatření 2.3 Zajištění dostupnosti 

zdravotní péče především:  2.3.1 Posílení 

informovanosti a hodnocení v oblasti 

zdravotnické péče,  2.3.2 Zlepšení 

personálního zajištění zdravotnických 

služeb kraje, 2.3.3 Podpora zajištění 

zdravotní péče v obcích, 2.3.4 Podpora 

zdravého stylu života a ochrana zdraví. 

Soulad PRJMK 2017-2021 se strategií 

Zdraví 2020 je potom vyhodnocen v rámci 

kapitoly 5 a 12 SEA dokumentace. 

K části B.VIII.2 KHS JM upozorňuje, že ne 

všechny konkrétní investiční projekty 

realizované v konkrétních územích musí být 

podrobeny procesu posouzení vlivů záměrů 

na životní prostředí EIA včetně vyhodnocení 

případných kumulativních resp. synergických 

vlivů.

Zpracovatel SEA vzal toto upozornění na 

vědomí a zohlednil je v příslušných 

formulacích v rámci dokumentace SEA. 

V návaznosti na kapitolu C.III. Základní 

charakteristiky životního prostředí v dotčeném 

území, KHS upozorňuje na aktuální podklad 

Vyhodnocení kvality ovzduší v 

Jihomoravském kraji v letech 2010-2016.

Zpracovatel SEA vzal toto upozornění na 

vědomí a tento podklad zapracoval do 

dokumentace SEA. 
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13. 2.10.2017 ČIŽP/47/201

7/1953

Česká 

inspekce 

životního 

prostředí, 

oblastní 

inspektorát 

Brno

Bez připomínek Bez komentáře ze strany zpracovatele 

SEA

14. 6.10.2017 SBS31094/2

017/OBÚ-

01/1

Obvodní 

báňský úřad, 

pro území 

krajů 

Jihomoravské

ho a 

Zlínského 

OBÚ v Brně požaduje respektování hranic 

výše uvedených dobývacích prostorů. V 

případě dotčení hranic dobývacích prostorů je 

nutné postupovat v souladu s ustanovením § 

19 odst. 1 a 2 horního zákona, tj. povolení 

případné stavby je možno vydat 

kompetentními orgány podle stavebních 

předpisů na základě závazného stanoviska 

orgánu kraje v přenesené působnosti, 

vydaným po projednání s OBÚ v Brně. Přitom 

žádost o povolení stavby a zařízení musí 

žadatel doložit vyjádřením organizace (pro 

kterou je dobývací prostor stanoven) spolu s 

návrhem podmínek ochrany výhradního 

ložiska.

Respektování dobývacích prostorů a 

CHLÚ vyplývá z platné legislativy. Návrh 

PRJMK 2018-2021 není s touto 

skutečností v rozporu. 

15. 27.9.2017 MO 

198507/2017-

1493

Újezdní úřad 

Březina

Při přípravě a posuzování koncepce Program 

rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021 je 

nezbytné brát v úvahu charakter a určení 

území vojenského újezdu Březina, které je 

územím se zvláštním režimem, což vyplývá 

ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Z tohoto důvodu je nutné každý 

konkrétní záměr v rámci realizace výše 

uvedené koncepce posuzovat samostatně.

Respektování vojenských újezdů vyplývá 

z platné legislativy. Návrh PRJMK 2018-

2021 není s touto skutečností v rozporu. 


