
Bod Text požadavku Způsob vypořádání v rámci Dokumentace

1. Vyhodnotit, zda je PRJMK 2018 - 2021, včetně dále 

navrhovaných priorit, opatření a cílů, v souladu s již 

schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a 

krajiny národní úrovně - Státní politikou životního prostředí 

ČR na období 2012 – 2020 (dále také „SPŽP“), Aktualizací 

Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, 

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 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.

2 Vyhodnotit soulad s aktuálně platnými koncepcemi v oblasti 

ochrany ovzduší, kterými jsou Program zlepšování kvality 

ovzduší zóny Jihovýchod a Program zlepšování kvality 

ovzduší aglomerace Brno. Do seznamu prováděcích 

krátkodobých dokumentů doporučujeme uvést rovněž 

Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Brna a do 

podkladových dokumentů doplnit Plán pro zvládání 

povodňových rizik, Národní plán povodí Dunaje, Plán 

dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí 

Dyje a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK.

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 

regionální a národní úroveň a podrobně viz kapitola 5.1.1.

3 Doplnit a zapracovat programy Podpora výstavby a obnovy 

vodohospodářské B10infrastruktury, průběžné aktualizace 

plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK

a podporu budování fungujícího systému ochrany sídel 

před povodněmi.

Tyto programy byly zahrnuty do vyhodnocení jejich souladu 

s PRJMK 2018-2021 viz kapitola 5. 

4 Doplnit ke strategickým dokumentům na národní úrovni 

Program předcházení vzniku odpadů ČR a uvést celý 

platný název Plánu odpadového hospodářství ČR pro 

období 2015 – 2024. Vyhodnotit soulad s těmito 

dokumenty.

V dokumentaci SEA jsou oba strategické dokumenty 

uvedeny a zohledněny, včetně vyhodnocení jejich souladu s 

PRJMK 2018-2021 viz kapitola 5.

5 Dále 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.

V dokumentaci SEA jsou oba strategické dokumenty 

uvedeny a zohledněny, včetně vyhodnocení jejich souladu s 

PRJMK 2018-2021 viz kapitola 5 a kapitola 12.

6 Doplnit přijaté cíle v oblasti životního prostředí o cíle 

vedoucí ke snižování emisí a dále všechny tři cíle SPŽP v 

oblasti ovzduší a upravit formulaci referenčního cíle 7.1.

Cíle byly doplněny a referenční cíl 7.1 byl formulován v 

souladu s připomínkou MŽP, odboru odpadů.

7 Aktualizovat, přeformulovat a doplnit údaje tak, aby byla 

zohledněna skutečnost, že kraj je spolugestorem celé řady 

opatření uvedených v Programu zlepšování

kvality ovzduší zóny Jihovýchod, resp. Programu  

zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno. Integrovat do 

PRJMK 2018 – 2021 rovněž Národní program snižování 

emisí ČR.

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.
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8 V rámci vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (dále 

také jen „ZCHÚ“), respektive zda realizací

koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany 

soustavy ZCHÚ.

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.

9 Navrhnout případná opatření k předcházení, snížení, 

vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, 

významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systém 

ekologické stability, zranitelné biotopy, biodiverzitu, 

migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a 

fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.

Byla navržena opatření pro minimalizaci vlivů viz kapitola 

15.

10 Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na 

povrchové a zejména podzemní vody, dále na chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma 

vodních zdrojů spolu s vlivy na retenční schopnost krajiny i 

na změnu hydrogeologických poměrů.

Bylo zohledněno v rámci SEA dokumentace, mimo jiné ve 

znění referenčních cílů 3.1. Snižovat spotřebu vody, 

přispívat k zajištění zásobování pitnou vodou a zlepšovat 

kvantitativní a kvalitativní charakteristiky vypouštěných 

odpadních vod a 3.2. Chránit podzemní i povrchové vody 

před kontaminací, se zvláštním zaměřením na ochranu 

zdrojů pitných vod a vod pro rekreaci.

11 V souvislosti s realizací opatření posoudit na úrovni 

zpracované koncepce možné vlivy této koncepce na 

zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí 

lesa včetně jejich ochranných pásem, zejména s ohledem 

na přirozenou obnovu

a zakládání lesních porostů.

Bylo zohledněno v rámci SEA dokumentace, mimo jiné ve 

znění referenčních cílů 2.1. Realizovat krajinotvorná 

opatření i způsoby hospodaření v krajině s cílem snížit 

rizika spojená s následky klimatických změn, 4.1. Při 

územním rozvoji respektovat zájmy ochrany přírody a 

krajiny a 5.1. Omezovat nové zábory ZPF a PUPFL a 

chránit půdu s důrazem na zabezpečení jejích funkcí. 

12 Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve 

smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní 

prostředí se zaměřením 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.

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.
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13 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 2015.

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.

14 Zaměřit koncepci na priority související s řešením následků 

klimatické změny, s posílením hromadné dopravy 

vzhledem k ochraně ovzduší, se zvýšením podílu zeleně v 

otevřené zemědělské krajině s ohledem na vodní a větrnou 

erozi půdy, s řešením negativních vlivů nefunkčních 

melioračních zařízení a s opatřeními vedoucími k tvorbě 

mozaikovité struktury krajiny a ekologicky stabilních prvků v 

krajině.

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.

15 Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně 

zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny a ochranu 

lidského zdraví.

V rámci SEA byla navržena základní sada kritérií pro výběr 

projektů využitelná především pro jednotlivé aktéry při 

žádostech o podporu pro zajištění souladu s ochranou 

přírody a krajiny a veřejného zdraví podrobněji viz kapitola 

11 SEA . 

16 Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a 

všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat a 

akceptovaná vyjádření zapracovat

do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA.

Vyhodnoceno a vypořádáno viz kapitola 14 a přílohová část 

SEA .


