Prohlášení ke koncepci
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“
Prohlášení zahrnuje aspekty posouzení koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017-2025“ (dále také jen „Strategie CR 2017-2025“) na životní prostředí a veřejné zdraví
podle § 10g , odst. 5 písm. a) - e) 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“ nebo „zákon“).
Prohlášení odráží znění Strategie CR 2017-2025 předložené ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina
dne 27. 3. 2018 a schválené usnesením č. 0337/02/2018/ZK.

Způsob zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke koncepci:
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0337/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 konstatovalo,
že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního
prostředí a zemědělství (dle materiálu KUJI 7653/2018 ze dne 29. 1. 2018) jsou akceptovány. Žádný
požadavek ani podmínka stanoviska nebyly opomenuty či zahrnuty pouze zčásti.

Způsob zohlednění vyjádření dotčeného státu:
Strategie CR 2017-2025 nebyla předmětem mezistátního posuzování podle § 14a výše uvedeného
zákona.

Odůvodnění vybrané varianty:
Strategie CR 2017-2025 byla předložena v jedné variantě, variantní návrhy nebyly zpracovány.

Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí:
Dokument „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ byl
zpracováván dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů se zapojením klíčových
aktérů rozvoje území do jeho přípravy.
Do procesu zpracování koncepce byl od samotného počátku zapojen Pracovní tým Krajského úřadu
Kraje Vysočina složený ze zástupců odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru
regionálního rozvoje, odboru sekretariátu hejtmana, příspěvkové organizace Vysočina Tourism,
Vysoké školy polytechnické Jihlava a zástupců organizací destinačního managementu v Kraji Vysočina
(Koruna Vysočiny a Rozvoj Třebíčska). Prostřednictvím dotazníků vytvořených pro šetření mezi
subjekty poskytujícími kongresové/konferenční služby a pro šetření mezi subjekty činnými v oblasti
cestovního ruchu byla do tvorby koncepce výrazně zapojena také veřejnost (s vybranými respondenty
probíhaly navíc řízené diskuze). Dále proběhla jednání s pracovníky turistických informačních center,
skupinové diskuze se zástupci měst, obcí, organizací destinačního managementu, veřejné správy
i veřejnosti. Výstupy byly průběžně projednávány také ve věcně příslušné Komisi kultury, cestovního
ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina a Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva
Kraje Vysočina.
Procedura posouzení koncepce probíhala v souladu s obligatorními kroky zapojení veřejnosti,
stanovenými zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY DO DOBY PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo příslušnému
úřadu - Ministerstvu životního prostředí (dále též „MŽP“), předloženo předkladatelem Koncepce dne
15. 6. 2017. Oznámení bylo v souladu s požadavkem § 10c, odst. 2 citovaného zákona, zasláno
příslušným úřadem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům pro
zveřejnění na úředních deskách a dále zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem MZP249K.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 6. 2017 a současně bylo Oznámení i informace o možnosti
zapojení veřejnosti zveřejněny příslušným úřadem, v souladu s požadavky zákona, i Krajem Vysočina.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán dne 28. 7. 2017 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných §2, a § 10b, resp. přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se
zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl tento
dokument opět zveřejněn.
OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY SOUVISEJÍCÍ S PŘEDLOŽENÍM NÁVRHU KONCEPCE
Dne 6. 11. 2017 bylo doručeno na Krajský úřad Kraje Vysočina od MŽP postoupení koncepce
k zajištění procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
z důvodu legislativní změny. Zveřejnění návrhu koncepce, včetně jejího Vyhodnocení, příslušným
úřadem a jeho rozeslání dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům,
dle § 10, odst. 2, písm. f) citovaného zákona proběhlo 27. 11. 2017, v Informačním systému SEA pod
kódem VYS021K.
Následně byla v rámci zákonné lhůty shromážděna vyjádření dotčených orgánů, obcí a veřejnosti.
Veřejné projednání návrhu koncepce a jejího Vyhodnocení dle § 10f, odst. 4 citovaného zákona
proběhlo 20. 12. 2017. Veřejnost měla možnost vznášet připomínky nejen na tomto jednání, ale také
následně zasílat vyjádření k návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení v termínu do 27. 12. 2017.
Z jednání byl pořízen zápis, který byl na informačním portálu SEA zveřejněn dne 2. 1. 2018.
Stanovisko k posouzení vlivů návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví bylo příslušným
úřadem vydáno na základě návrhu koncepce, Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP, vyjádření k němu
podaných a veřejného projednání dle § 10g), odstavec 1, citovaného zákona, dne 29. 1. 2018.
Stanovisko bylo opět zveřejněno jak na informačním portálu SEA, tak následně i Krajem Vysočina.
Koncepce byla schválena Zastupitelstvem Kraje Vysočina na veřejném jednání, které se konalo
dne 27. 3. 2018.
Posledním krokem zapojení veřejnosti bylo zveřejnění schválené koncepce a prohlášení dle § 10g,
odst. 5, písm. a) – e) výše uvedeného zákona dne 28. 3. 2018.

Opatření pro zajištění sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví:
Kraj Vysočina, jako předkladatel koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017 – 2025“ zveřejňuje podle § 10 g, odst. 5, písm. e) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přijatá opatření pro zajištění
sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle § 10h uvedeného zákona.
Kraj Vysočina bude 1 x za rok, vždy nejpozději k listopadu kalendářního roku (od roku 2018),
vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Provádění
koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno
na základě požadavků Vyhodnocení koncepce na základě indikátorů referenčních cílů životního

prostředí a prostřednictvím navázání systému monitoringu na rozhodování o podpoře a výběru
projektů dle environmentálních kritérií, tak jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu
Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví. Stanovisko příslušného úřadu i dokument
Vyhodnocení jsou zveřejněny na Internetových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech Odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v níž je zveřejněna schválená koncepce
(www.kr-vysocina.cz).
Pravidelné vyhodnocení bude prováděno Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, výsledky hodnocení budou předkládány Radě Kraje Vysočina
a následně zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách Kraje Vysočina. V případě, že při
tomto hodnocení bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy
na životní prostředí nebo veřejné zdraví, přijme Kraj Vysočina v souladu s § 10h, odst. 1 citovaného
zákona opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, bude o tom informovat příslušný úřad
a dotčené orgány a současně rozhodne o adekvátní změně koncepce.

V Jihlavě, 28. 3. 2018

