Č. j.: MZP/2017/710/240
V Praze dne 28. července 2017

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název:

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025

Charakter koncepce:
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025
(dále také jen „koncepce“) je základním rozvojovým dokumentem pro oblast cestovního
ruchu na úrovni celého regionu. Jejím cílem je vyhodnotit předchozí dokument (Strategie
cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008 – 2013), zmapovat aktuální situaci
v poptávce, nabídce a spolupráci mezi subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu.
Koncepce navrhuje nejdůležitější oblasti rozvoje a možné směry podpory a definuje také
způsob implementace dokumentu. Koncepce bude naplňována aktivitami Kraje Vysočina
a jeho příspěvkovými organizacemi z oblasti cestovního ruchu a kultury a dále dalšími
subjekty v území z řad obcí a měst, neziskových organizací či podnikatelských subjektů.
Tato koncepce řeší rozvoj infrastruktury, spolupráci mezi nejrůznějšími subjekty v ČR
a propagaci regionu jako turistické destinace.
Koncepce bude členěna na 3 části. Analytická část bude řešit vyhodnocení stavu
cestovního ruchu v dotčeném území, nabídku atraktivit a ubytovacích kapacit. Bude
popisovat působící subjekty, jejich spolupráci a všechny ostatní souvislosti. Bude také
obsahovat SWOT analýzu a formulovat doporučení pro návrhovou část.
Návrhová část bude obsahovat vizi a globální cíl, bude členěna na 3 prioritní
oblasti a bude definovat daná opatření, a to:
Prioritní oblast A:
Opatření A1:

Rozvoj a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v souladu
s principy udržitelnosti
Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu

Opatření A2: Rozvoj a zkvalitnění cestovního ruchu/turistických cílů
Opatření A3: Podpora informovanosti turistů/návštěvníků
Opatření A4:

Rozvoj a zkvalitnění služeb cestovního ruchu, komplexní
nabídky a podpora certifikačních systémů
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Prioritní oblast B:
Opatření B1:

Efektivní systém organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj
destinačních managementů, efektivní partnerství subjektů
cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů
Budování efektivního systému organizace a řízení cestovního
ruchu

Opatření B2: Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality
Prioritní oblast C:

Efektivní marketing destinace a strategie značky

Opatření C1: Budování a komunikace značky
Začlenění marketingových témat a produktů oblastních DMO
Opatření C2: do marketingové strategie a marketingového mixu turistického
regionu Vysočina
Opatření C3: Realizace marketingové strategie na období 2017 – 2025
V implementační části budou definovány kroky, které budou následovat
po dokončení a schválení koncepce, např. role vybraných subjektů, harmonogram
realizace, monitoring a vyhodnocování.
Umístění:

Kraj Vysočina

Předkladatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 6. 2017 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední
desce Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce MZP249K,
a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 7 subjektů,
z nichž 1 vyjádření bylo bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu
posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího
řízení. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce
k vypořádání.
Závěr:
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 je
koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
a proto bude předmětem celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo
Ministerstvo životního prostředí s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše
uvedeného zákona s následujícím závěrem:
Oznámení koncepce obsahuje aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení
záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se
zejména o budování dopravní infrastruktury či tematických areálů, rozvoj areálů pro zimní
sporty včetně sjezdového lyžování, budování rekreačních areálů a ubytovacích zařízení
apod.
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci,
u níž lze předpokládat vlivy trvalé a nevratné, zejména z důvodu záboru půdy
zemědělského půdního fondu a ubýváním nezastavěných ploch či případných střetů
s významnými krajinnými prvky, zvláště chráněnými územími (dále jen „ZCHÚ“)
či přírodními parky v dotčeném území v důsledku realizace aktivit uvedených v oznámení
koncepce. Rovněž z pohledu možných negativních vlivů na veřejné zdraví lze
předpokládat zatížení obyvatel dotčeného území negativními vlivy (hluk, prašnost či emise
znečišťujících látek do ovzduší) v důsledku zvýšení návštěvnosti regionu a s tím spojeným
navýšením intenzity dopravy.
Z hlediska důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by mohla být zasažena, se jedná
o koncepci, u níž některé příslušné orgány ochrany přírody svými stanovisky dle § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen
„ EVL a PO“).
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv
na životní prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí. Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí
ze zjišťovacího řízení, zejména:
1. Vyhodnotit soulad předložené koncepce, včetně jejích cílů, opatření a aktivit,
se schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny
na národní úrovni, např. se Státní politikou životního prostředí ČR na období
2012 - 2020, Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií
ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a s republikovými prioritami
v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního
rozvoje ČR.
2. Vyhodnotit, zda a jak koncepce 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.
3. Vyhodnotit, jak koncepce zohledňuje Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
(ve znění jejich aktualizací), územními plány obcí v Kraji Vysočina a krajské
strategické dokumenty či studie, např. Územně analytické podklady Kraje Vysočina,
Strategii zvláštní územní ochrany Kraje Vysočina, Strategii ochrany krajinného rázu
Kraje Vysočina apod.
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4. Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zaměřit se na možné přímé
i nepřímé vlivy na zdraví obyvatel. K tomuto využít dostupné studie řešící
problematiku zdravotního stavu obyvatelstva a výsledek tohoto vyhodnocení použít
při stanovení indikátorů pro monitoring dopadů realizace koncepce na veřejné zdraví.
5. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, především
vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky a územní systém ekologické stability.
6. Vyhodnotit vlivy koncepce na ZCHÚ, tedy zda prováděním koncepce (budováním
infrastruktury, turistických tras, výstavbou ubytovacích zařízení, aktivitami cestovního
ruchu či zvýšením návštěvnosti) nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany
ZCHÚ. Rovněž vyhodnotit, zda koncepce respektuje limity využití území, respektive
základní ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“) a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ.
7. V případě identifikace možných negativních vlivů provádění koncepce na ZCHÚ
a lokality soustavy NATURA 2000, na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
biodiverzitu a významné krajinné prvky navrhnout ve vyhodnocení vlivů na životní
prostředí opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci těchto
negativních vlivů.
8. Vyhodnotit vliv koncepce na povrchové a podzemní vody, na chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů.
9. Vyhodnotit, zda koncepce ovlivní stávající emisní a imisní zatížení ovzduší a doplnit
koncepci o informace o aktuálním stavu a vývoji imisní situace.
10.Posoudit, zda provádění koncepce nebude v rozporu se zájmy chráněnými
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11.Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského
půdního fondu, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké
míry vytváří koncepce podmínky pro omezení záboru půdy ve volné krajině.
12.Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
a na dochované kulturní dědictví (architektonické i archeologické).
13.Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci podporovány environmentálně šetrné formy
cestovního ruchu, ekologicky šetrné přístupy v ubytovacích a stravovacích zařízeních
a ekologické formy dopravy.
14.V případě, že budou v koncepci uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční záměry,
vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně
synergických a kumulativních vlivů. Dále vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický
potenciál a ekologické zatížení dotčeného území a přírodní hodnoty krajiny,
a to ve smyslu podpory ekologicky šetrných forem cestovního ruchu.
15.Veškeré cíle, opatření a aktivity navrhované koncepcí je nutné vyhodnotit z hlediska
jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě návrhu konkrétních
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investičních záměrů doporučit takovou lokalitu na území Kraje Vysočina, která bude
vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití území.
16.Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody a krajiny
a ochranu lidského zdraví.
17.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.
Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některá v ní
blíže specifikovaná opatření, budou mít negativní vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých
vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit
k jednotlivým variantám.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje
příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení
zpracované posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 25 ks v elektronické
podobě na CD.

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Obdrží:
předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
Přílohy: obdrží předkladatel
1. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu
Havlíčkův Brod
2. kopie vyjádření Městského úřadu Žďár nad Sázavou
3. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP
4. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
5. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP
6. kopie vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
MŽP
7. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP
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