
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROST�EDÍ 
100 10   PRAHA 10 - VR�OVICE, Vr�ovickÆ  65 

  V Praze dne 17. 4. 2012 
  �. j.:      30650/ENV/12 
 
 
 
  

ZÁV�R ZJIŠ�OVACÍHO �ÍZENÍ 

podle § 10d zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí),  

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon �. 100/2001 Sb.“) 

 

Identifika�ní údaje: 

Název:  Program rozvoje œzemního obvodu St�edo�eskØho kraje � aktualizace 2011 

Charakter koncepce:  

Program rozvoje kraje je zÆkladním st�edn�dobým programovým dokumentem 
k podpo�e regionÆlního rozvoje na œrovni kraje s d�razem na sociÆln� ekonomickou sfØru. 
Lze jej charakterizovat jako program cílených opat�ení, p�íp. intervencí, p�ijatý pro stimulaci 
ekonomickØho a sociÆlního rozvoje kraje. 

Program rozvoje kraje je koncipovÆn jako komplexní sociÆln� ekonomický rozvojový 
program œzemního obvodu kraje zahrnující sm�ry a œkoly rozvoje finan�ní povahy adekvÆtní 
p�edpoklÆdaným dostupným finan�ním zdroj�m i œkoly rozvoje nefinan�ní povahy, jako jsou 
politiky, nÆstroje, organiza�ní œkoly, politickÆ podpora, doporu�ení pro œst�ední sprÆvní 
orgÆny k podpo�e kraje apod. 
 
Umíst�ní:  St�edo�eský kraj 

P�edkladatel:  St�edo�eský kraj 

 

Pr�b�h zjiš�ovacího �ízení: 

Zji��ovací �ízení bylo zahÆjeno dne 13. 3. 2012 zve�ejn�ním informace o oznÆmení 
koncepce na œ�ední desce St�edo�eskØho kraje. Informace o oznÆmení koncepce byla rovn�� 
zve�ejn�na na œ�edních deskÆch dot�ených obcí s roz�í�enou p�sobností a v Informa�ním 
systØmu SEA (http://www.cenia.cz/sea, kód koncepce MZP125K). 

 Informace o oznÆmení koncepce byla písemn� zaslÆna takØ dot�eným sprÆvním 
œ�ad�m a obcím, do jejich� sprÆvního œzemí zasahuje zÆjmovØ œzemí. Elektronicky byla 
zaslÆna dot�eným obcím (tj. v�em obcím St�edo�eskØho kraje). 

 

Souhrnné vypo�ádání p�ipomínek: 

Ministerstvo �ivotního prost�edí, odbor posuzovÆní vliv� na �ivotní prost�edí               
a integrovanØ prevence, odd�lení SEA, obdr�elo v zÆkonnØ lh�t� vyjÆd�ení celkem od 62 
subjekt�. P�ipomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly vyu�ity jako podklad pro 
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vydÆní tohoto zÆv�ru zji��ovacího �ízení. Kopie v�ech do�lých vyjÆd�ení byly p�edÆny 
p�edkladateli koncepce k vyu�ití.  

 

Záv�r: 

Na podklad� oznÆmení koncepce a vyjÆd�ení obdr�ených k oznÆmení koncepce 
provedlo Ministerstvo �ivotního prost�edí podle kritØrií uvedených v p�íloze �. 8 zÆkona 
�. 100/2001 Sb. zji��ovací �ízení ve smyslu § 10d vý�e uvedenØho zÆkona s nÆsledujícím 
zÆv�rem: Program rozvoje územního obvodu St�edo�eského kraje – aktualizace 2011 je 
koncepcí, která napl	uje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona �. 100/2001 Sb., 
proto bude zpracováno vyhodnocení vliv� této koncepce na životní prost�edí a ve�ejné 
zdraví dle ustanovení § 10e zákona �. 100/2001 Sb. 

Vyhodnocení po�adujeme zpracovat nejen v rÆmci zÆkladních zÆkonných po�adavk� 
daných § 2, § 10b a p�ílohou �. 9 zÆkona �. 100/2001 Sb., ale takØ se zam��ením na aspekty 
plynoucí ze zji��ovacího �ízení, zejmØna: 

 

1. Vyhodnotit, zda je koncepce v souladu a napl�uje priority a cíle stanovenØ 
ve schvÆlených koncep�ních dokumentech, a to zejmØna � Strategie ochrany 
biologickØ rozmanitosti �R, Aktualizace StÆtního programu ochrany p�írody a krajiny 
�R, StÆtní politika �ivotního prost�edí �R, Strategie udr�itelnØho rozvoje, Program 
sni�ovÆní emisí a Integrovaný program zlep�ovÆní kvality ovzdu�í St�edo�eskØho 
kraje, PlÆn odpadovØho hospodÆ�ství St�edo�eskØho kraje, plÆn oblasti povodí, platnÆ 
œzemn� plÆnovací dokumentace. 

2. Vyhodnotit, zda koncepce zohled�uje cíle a opat�ení DlouhodobØho programu 
zlep�ovÆní zdravotního stavu obyvatelstva �R � Zdraví pro v�echny v 21. století. 

3. Vyhodnotit, zda jsou zp�soby dosa�ení strategických cíl� v souladu s koncep�ními 
materiÆly St�edo�eskØho kraje, zejmØna ve schvÆlených koncep�ních dokumentech 
týkajících se ochrany ovzdu�í. 

4. ProvØst zhodnocení koncepce z hlediska vliv� na ve�ejnØ zdraví ve smyslu p�ílohy 
�. 9 zÆkona o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost�edí se zam��ením zejmØna 
na problematiku hluku a ovzdu�í. 

5. Vyhodnotit, zda a jakým zp�sobem koncepce �e�í problematiku nep�íznivØho vývoje 
zne�i�t�ní ovzdu�í v pr�myslových aglomeracích, p�edev�ím nÆvrhy opat�ení 
vedoucích k �e�ení tØto situace jak v oblasti pr�myslových zdroj� zne�i��ovÆní 
ovzdu�í, tak v oblasti automobilovØ dopravy. 

6. Posouzení, zda a jak koncepce p�ispívÆ ke sní�ení emisí z malých stacionÆrních zdroj� 
resp. lokÆlních topeni��. 

7. Vyhodnotit vliv rozvoje dopravy na �ivotní prost�edí ve St�edo�eskØm kraji a zda a jak 
koncepce podporuje ekologicky �etrnØ druhy dopravy. 

8. Vyhodnotit zejmØna vlivy globÆlních strategických cíl� na oblast p�írody (p�edev�ím 
rozvojovØ cíle v chrÆn�ných oblastech), ochrany ovzdu�í, protipovod�ovÆ ochrana 
(ochrana vod) a odpadovØho hospodÆ�ství. 

9. Vyhodnotit, zda koncepce respektuje schvÆlenØ koncep�ní materiÆly v oblasti ochrany 
p�írody, p�edev�ím zda je v souladu s plÆny pØ�e o zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, kterÆ le�í 
nebo zasahují na œzemí St�edo�eskØho kraje. 
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10. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledn�ny principy ochrany ZPF, zejmØna 
s ohledem na zÆbory kvalitní zem�d�lskØ p�dy a do jakØ míry koncepce vytvÆ�í 
podmínky pro omezení zÆboru p�dy a volnØ krajiny. 

11. Vyhodnotit, jakØ dopady m��e mít koncepce na ochranu PUPFL s ohledem na pln�ní 
funkcí lesa, zejmØna se zam��ením na funkci ekologicko-stabiliza�ní, eraticko-
p�doochrannou, hydricko-vodohospodÆ�skou, sociÆln�-rekrea�ní a zdravotn�-
hygienickou. 

12. Vyhodnotit vlivy obnovitelných zdroj� energie na �ivotní prost�edí, zejmØna 
z pohledu fragmentace krajiny a krajinnØho rÆzu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce 
�e�í mo�nØ vlivy umís�ovÆní staveb (zejmØna se jednÆ o výstavbu sto�Ær� mobilních 
operÆtor�, výstavbu v�trných elektrÆren, výstavbu fotovoltaických elektrÆren, 
vý�kových za�ízení apod.) na krajinný rÆz. 

13. P�i stanovení kritØrií pro výb�r projekt� maximÆln� zohlednit podporu ochrany p�írody 
a krajiny, ochranu lidskØho zdraví a p�ednostní vyu�ívÆní brownfields. 

14. Stanovit opat�ení k podpo�e udr�ení a œ�elnØho roz�i�ovÆní prvk� œzemního systØmu 
ekologickØ stability krajiny a za œ�elem zabrÆn�ní devastace t�chto œzemí p�i rozvoji 
regionu. 

15. Vyhodnotit vliv na fragmentaci krajiny v souvislosti s nÆvrhem nových liniových 
staveb, pr�myslových a logistických zón. 

16. V p�ípad�, �e jsou v koncepci konkrØtní investi�ní zÆm�ry uvedeny a lokalizovÆny, 
vyhodnotit, zda je zohledn�n ekologický potenciÆl a ekologickØ zatí�ení p�íslu�nØho 
regionu a p�írodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlep�ovÆní, respektive nezhor�ovÆní 
stÆvajícího stavu. 

17. Vyhodnotit, zda a jakým zp�sobem je v koncepci �e�eno vyhledÆvÆní lo�isek 
nerostných surovin a alternativní zp�soby t��by, nap�. zply�ovÆní. Pokud ano, 
vyhodnotit rizika spojenÆ s pr�zkumem �i t��bou dle v�ech relevantních bod� tohoto 
zÆv�ru zji��ovacího �ízení. 

18. Vyhodnotit vliv koncepce na zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí a sou�asn� posoudit, zda 
koncepce respektuje limity vyu�ití œzemí, resp. zÆkladní ochrannØ podmínky danØ 
zÆkonem a bli��í ochrannØ podmínky danØ z�izovacím p�edpisem. 

19. Vyhodnotit, zda v d�sledku realizace koncepce nem��e dojít k ohro�ení p�edm�t�  
a cíl� ochrany dot�ených zvlÆ�t� chrÆn�ných œzemí. Vyhodnocení bude obsahovat 
nÆvrh a posouzení opat�ení k p�edchÆzení, k vylou�ení, sní�ení, zmírn�ní nebo 
kompenzace negativních vliv� na zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí. 

20. Porovnat a vyhodnotit p�ípadnØ navr�enØ varianty �e�ení ve vztahu k zÆjm�m ochrany 
a p�írody a krajiny. 

21. Vyhodnotit vlivy koncepce ve vztahu k ochran� �í�ních niv, podzemních 
a povrchových vod, v�etn� opat�ení ke zlep�ení jakosti vod, omezení eutrofizace vod, 
zlep�ení odtokových pom�r� v œzemí a p�sobení krÆtkodobých p�ívalových srÆ�ek 
v povodí ve vztahu k nÆslednØ vodní erozi a zne�i�t�ní vodních tok� nadm�rným 
transportem splavenin. 

22. Vyhodnotit, zda a jakým zp�sobem koncepce respektuje podmínky hospodÆrnØho 
a œ�elnØho vyu�ívÆní povrchových a podzemních vod a zne�kod�ovÆní odpadních 
vod. 
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23. Posoudit, zda a jak koncepce p�ispívÆ k �e�ení problematiky starých ekologických 
zÆt��í a k odstra�ovÆní �erných sklÆdek v�etn� poz�statk� d�lní �innosti.  

24. Posoudit, zda a jak koncepce podporuje vybudovÆní pop�. intenzifikaci �istíren 
odpadních vod a kanalizací, a to i v malých obcích. 

25. Vyhodnotit, zda a jak koncepce p�ispívÆ k zavedení komplexního systØmu naklÆdÆní 
s odpady, který by �e�il uzav�ený cyklus separace, zpracovÆní, vyu�ití a zne�kodn�ní 
odpad�. 

26. Vyhodnotit, jaký vliv mÆ koncepce na pamÆtkovou hodnotu œzemí chrÆn�ných dle 
zÆkona �. 20/1987 Sb., o stÆtní pamÆtkovØ pØ�i, ve zn�ní v�ech p�edpis�, a dochovanØ 
kulturní d�dictví (architektonickØ i archeologickØ). 

27. Vzhledem ke skute�nosti, �e zpracovatel oznÆmení koncepce nevylou�il její vlivy 
p�esahující hranice �R, je nutnØ pro pot�eby p�ípadnØho p�eshrani�ního posuzovÆní 
vliv� koncepce na �ivotní prost�edí tento p�edpoklad vyhodnotit s jasným výrokem, 
zda œzemí dot�enØ nÆvrhem koncepce m��e zasahovat mimo œzemí �R, tj. zda by 
œzemí dot�enØho stÆtu mohlo být provedením koncepce zÆva�n� ovlivn�no. Pokud 
ano, pak po�adujeme ur�it mo�nØ vlivy koncepce na œzemí dot�ených stÆt�, 
odhadnout míru jejich významnosti a specifikovat p�ípadnØ dot�enØ œzemí 
za hranicemi �R. 

28. ZÆv�r zji��ovacího �ízení a v�echna vyjÆd�ení, kterÆ M�P obdr�elo v pr�b�hu 
zji��ovacího �ízení, je nezbytnØ ve vyhodnocení Programu rozvoje územního 
obvodu St�edo�eského kraje – aktualizace 2011 vypo�Ædat.  

 
Na zÆklad� stanovisek p�íslu�ných orgÆn� ochrany p�írody podle § 45i zÆkona 

�. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, budou 
hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta�í oblasti postupem podle 
§ 45h a § 45i tohoto zÆkona. P�i tomto hodnocení je nutnØ zohlednit zejmØna relevantní 
p�ipomínky p�íslu�ných orgÆn� ochrany p�írody a krajiny. 

 
S ohledem na po�et dot�ených sprÆvních œ�ad� a dot�ených œzemních samosprÆvných 

celk� a s ohledem na existenci Informa�ního systØmu SEA stanovuje p�íslu�ný œ�ad po�et 
nÆvrh� koncepce, jejich� nedílnou sou�Æstí je vyhodnocení zpracovanØ posuzovatelem,  
pro p�edlo�ení na 2 ks v ti�t�nØ podob� a 43 ks v elektronickØ podob� na CD. 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 
     �editelka odboru 

     posuzovÆní vliv� na �ivotní prost�edí  
  a integrovanØ prevence 

 
v z. Mgr. Daniel Brix, v.r. 
zÆstupce �editelky odboru 

posuzovÆní vliv� na �ivotní prost�edí 
 a integrovanØ prevence 

       (otisk œ�edního razítka) 
 

Obdrží:  

p�edkladatel, dot�ené správní ú�ady, dot�ené územní samosprávné celky 
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P�ílohy:   

obdrží  p�edkladatel koncepce 

 

1) kopie vyjÆd�ení odboru zvlÆ�tní œzemní ochrany p�írody a krajiny M�P 

2) kopie vyjÆd�ení odboru ochrany ovzdu�í M�P 

3) kopie vyjÆd�ení odboru odpad� M�P 

4) kopie vyjÆd�ení KrajskØ hygienickØ stanice St�edo�eskØho kraje se sídlem v Praze 

5) kopie vyjÆd�ení �eskØ inspekce �ivotního prost�edí, OI Praha 

6) kopie vyjÆd�ení SprÆvy chrÆn�nØ krajinnØ oblasti �eský kras 

7) kopie vyjÆd�ení SprÆvy chrÆn�nØ krajinnØ oblasti K�ivoklÆtsko 

8) kopie vyjÆd�ení NÆrodního pamÆtkovØho œstavu, œzemní odbornØ pracovi�t� st�edních 
�ech v Praze 

9) kopie vyjÆd�ení KÚ St�edo�eskØho kraje, Odboru �PaZe 

10) kopie vyjÆd�ení St�edo�eskØho kraje 

11) kopie vyjÆd�ení obce Chodou� 

12) kopie vyjÆd�ení obce Hru�ov 

13) kopie vyjÆd�ení obce KropÆ�ova Vrutice 

14) kopie vyjÆd�ení obce Choru�ice 

15) kopie vyjÆd�ení obce �e�elice 

16) kopie vyjÆd�ení obce Ko�Ætky 

17) kopie vyjÆd�ení obce Kadlín 

18) kopie vyjÆd�ení obce Nebu�ely 

19) kopie vyjÆd�ení obce Nep�evÆzka 

20) kopie vyjÆd�ení obce Kamenice 

21) kopie vyjÆd�ení obce �achovice 

22) kopie vyjÆd�ení obce Katusice 

23) kopie vyjÆd�ení obce Velký Borek 

24) kopie vyjÆd�ení obce VelkØ Popovice 

25) kopie vyjÆd�ení obce Sem�ice 

26) kopie vyjÆd�ení obce Chýn� 

27) kopie vyjÆd�ení obce Tetín 

28) kopie vyjÆd�ení obce Kly 

29) kopie vyjÆd�ení obce Horní Slivno 

30) kopie vyjÆd�ení obce By�ice 

31) kopie vyjÆd�ení obce Bra�kov 

32) kopie vyjÆd�ení obce Ú�ice 
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33) kopie vyjÆd�ení obce Me�e�í� 

34) kopie vyjÆd�ení obce Miro�ovice 

35) kopie vyjÆd�ení obce Tismice 

36) kopie vyjÆd�ení obce D�ínov 

37) kopie vyjÆd�ení M�styse Bezno 

38) kopie vyjÆd�ení M�styse Brodce 

39) kopie vyjÆd�ení M�sta BenÆtky nad Jizerou 

40) kopie vyjÆd�ení M�sta M�lník 

41) kopie vyjÆd�ení M�sta Rakovník 

42) kopie vyjÆd�ení M�sta M�eno 

43) kopie vyjÆd�ení M�sta Dobrovice 

44) kopie vyjÆd�ení M�sta Dob�í� 

45) kopie vyjÆd�ení M�sta Brandýs nad Labem � StarÆ Boleslav 

46) kopie vyjÆd�ení M�sta Kolín 

47) kopie vyjÆd�ení KutnÆ Hora 

48) kopie vyjÆd�ení M�sta P�íbram 

49) kopie vyjÆd�ení M�sta Mní�ek pod Brdy 

50) kopie vyjÆd�ení StatutÆtního m�sta MladÆ Boleslav 

51) kopie vyjÆd�ení Rady M�sta Mnichovo Hradi�t� 

52) kopie vyjÆd�ení M�Ú Vla�im, Odboru �ivotního prost�edí 

53) kopie vyjÆd�ení M�Ú Rakovník, Odboru �ivotního prost�edí 

54) kopie vyjÆd�ení M�Ú Kolín, Odboru �ivotního prost�edí a zem�d�lství 

55) kopie vyjÆd�ení M�Ú LysÆ nad Labem, Odboru �ivotního prost�edí 

56) kopie vyjÆd�ení M�Ú Brandýs nad Labem � StarÆ Boleslav, Odboru �ivotního prost�edí 

57) kopie vyjÆd�ení M�Ú Neveklov 

58) kopie vyjÆd�ení OS P�vodní Kly 

59) kopie vyjÆd�ení Sdru�ení ob�an� Neratovic 

60) kopie vyjÆd�ení OS NA�E �elÆkovice 

61) kopie vyjÆd�ení pana Ing. Franti�ka Ohema, Lib�chov 

62) kopie vyjÆd�ení pana Ing. Rostislava Diase, VelkØ P�ílepy 


