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Závěr zjišťovacího řízení
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:
Název:

„Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“

Charakter koncepce: Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy (dále též „IPRÚ“) je
střednědobou koncepcí pro návrhové období 2014 – 2020 (2013).
IPRÚ přestavuje nový typ strategického dokumentu, který je navržen pro
města, jež jsou významnými regionálními póly růstu. Intervence
integrované strategie IPRÚ budou vykazovat dopady do širšího funkčně
vymezeného území Jihlavské sídlení aglomerace (JSA), které bylo
definováno na základě prokazatelných socioekonomických vazeb.
V programovém období 2014 – 2020 bude kromě principu partnerství
spočívajícím v aktivním zapojení relevantních aktérů do procesu tvorby i
samotného naplňování strategie uplatněn také princip územní dimenze,
tedy přizpůsobení intervencí specifickým podmínkám podporovaných
území a regionů a jejich maximální integrace. Implementace navržených
opatření strategie IPRÚ umožní s využitím finančních prostředků
strukturálních a investičních fondů EU kvalitativní, všestranný a trvale
udržitelný rozvoj, posílení konkurenceschopnosti a další pozitivní změny
jak na území statutárního města Jihlavy, tak v území celé aglomerace.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Umístění:

vymezené území Jihlavské sídelní aglomerace, viz Dotčené územní
samosprávné celky - obce (rozdělovník)

Předkladatel:

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava

IČO:

00286010

Průběh zjišťovacího řízení:
 Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 11. 2014 zveřejněním informace o oznámení
koncepce na úřední desce Kraje Vysočina. Informace o oznámení koncepce byla rovněž
rozeslána ke zveřejnění na úřední desky dotčených obcí a v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce),
kód
koncepce
VYS017K.
Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům, do
jejichž správního území zasahuje zájmové území.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, obdržel v zákonné lhůtě vyjádření celkem od 7 subjektů.
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto
závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k
využití.
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce dle §10c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které
naplňuje ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dále
dle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a na základě
obdržených vyjádření k oznámené koncepci, provedl Krajský úřad Kraje Vysočina zjišťovacího
řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s následujícím závěrem:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a současně orgán ochrany přírody nevyloučil
významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO),
bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce „Integrovaný plán rozvoje území města
Jihlavy“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných
§ 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením
na další aspekty, zejména:
 Vyhodnotit soulad koncepce IPRÚ s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi,
zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny např. Aktualizací Státního programu
ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020, s
Aktualizací Strategie udržitelného rozvoje ČR, se Strategií Kraje Vysočina 2020, s
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Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina, s Integrovaným programem
snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin Kraje Vysočina, s
Územní energetickou koncepcí, s plány odpadového hospodářství a s plány oblasti
povodí apod.
Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce IPRÚ na zvláště chráněná území (dále jen
„ZCHÚ“), významné krajinné prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systém
ekologické stability (dále jen „ÚSES“), biodiverzitu, migrační prostupnost území, krajinný
ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny a zda předkládaný materiál respektuje
limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bližší ochranné
podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace
na úroveň biodiverzity, rozmanitost ekosystémů a na navržený nebo vymezený systém
ekologické stability.
Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na
ZCHÚ, VKP, přírodní parky, ÚSES, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje,
krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny.
Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
Vyhodnotit, zda a jak jsou v IPRÚ zohledněny principy ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen „ZPF“), zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké
míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny. Navrhnout
protierozní opatření.
Vyhodnotit možné vlivy IPRÚ na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich
ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních
porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině.
Vyhodnotit vlivy IPRÚ ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových vod,
ochraně před povodněmi, vyhodnotit hospodaření v ochranných pásmech.
Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody a
krajiny, ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví vypořádat.

Jelikož příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
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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 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.
Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit
posuzovatele a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na
internetu.
Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 1x v listinné a 1x
v elektronické podobě.
Po splnění podmínek v § 10f odst. 2 citovaného zákona zveřejní krajský úřad návrh koncepce.
Předkladatel zajistí konání veřejného projednání návrhu koncepce a zveřejní informaci o místě a
času konání tohoto projednání na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v
dotčeném území obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Veřejné
projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne
předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.
Dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o
zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.
Zároveň dotčené územně samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému úřadu písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky
na emailovou adresu: Barbora.Svikova@kr-vysocina.cz

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Přílohy: obdrží předkladatel
1. kopie vyjádření - Česká inspekce životního prostředí
2. kopie vyjádření - MěÚ Havlíčkův Brod – ožp
3. kopie vyjádření - Krajská hygienická stanice
4. kopie vyjádření - Obvodní báňský úřad
5. kopie vyjádření - MěÚ Pelhřimov – ožp
6. kopie vyjádření - Povodí Moravy
7. kopie vyjádření - MěÚ Třebíč – ožp
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