Zápis z veřejného projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, návrhu koncepce

STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2030
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Místo konání: sídlo Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Datum a čas konání: 16. 12. 2019 od 8:00 hod.
Účastníci veřejného projednání:
Za předkladatele koncepce:

Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje,
Zlínský kraj

Za zpracovatele vyhodnocení:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Zástupce příslušného úřadu:

Ing. Renata Čablová, KÚ ZK, odbor životního prostředí a
zemědělství

Další přítomní:

dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení
2. Prezentace koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“ a „Vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí“
3. Diskuze a závěr

Ad 1.:
Mgr. Milan Filip jako zástupce předkladatele zahájil veřejné projednání, přivítal účastníky jednání a
představil program jednání. Předal slovo zpracovateli vyhodnocení vlivů Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2030 na životní prostředí.
Ad 2.:
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí RNDr. Alexander Skácel, CSc. představil Strategii
rozvoje Zlínského kraje 2030. Popsal základní části a strukturu dokumentu (zúžení strategie na 3 pilíře
proti předcházející strategii). Na projednávaný dokument následné již nebudou navazovat Programy
rozvoje (čtyřleté), bude připraven dvouletý akční plán (Plán rozvoje).
V další části zpracovatel vyhodnocení vlivů na ŽP představil přístupy k posouzení vlivů koncepce na
ŽP, které vycházely z porovnání cílů strategie s referenčními cíli ochrany životního prostředí, konkrétně
s 16 referenčními cíli politiky životního prostředí. Součástí vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí bylo i vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Koncepce byla vyhodnocena i z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA
2000) se závěrem, že zpracovaná koncepce nemá významný negativní vliv na lokality i celistvost
soustavy NATURA 2000. Zpracovatelem tohoto vyhodnocení byl Mgr. Stanislav Mudra.

Závěrem zpracovatel vyhodnocení vlivů na ŽP konstatoval, že předložená strategie se jeví jako
přijatelná a rizika její realizace jsou pro životní prostředí minimální.
Text koncepce byl v návrhové části (prioritní oblast 3.3.2 Zajistit kvalitní hospodaření s vodou v regionu)
upraven na základě připomínky týkající se problematiky sucha.
Ad 3.:
Mgr. Milan Filip vyzval přítomné k diskuzi. Protože nikdo neměl diskusní příspěvek, poděkoval Mgr.
Milan Filip všem za účast a připomněl, že je možno zaslat připomínky k vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí do 5 dnů od konání veřejného projednání na adresu Odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Ve Zlíně dne 16. 12. 2019
Zapsal: RNDr. Jan Vaněk

Mgr. Milan Filip
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Zlínský kraj

