Zápis
z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce
v rámci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Projednávaný návrh koncepce:
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
Místo konání:

Kongresový sál budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava

Čas konání:

20. 12. 2017, 11:00 – 11:30

Účastníci veřejného projednání:
Za předkladatele koncepce:

Ing. Ladislav Seidl, MBA., vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
doc. RNDr. Iveta Fryšová. Ph.D., vedoucí odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za zpracovatele koncepce:

Ing. Petr Proske, PROCES – Centrum pro rozvoj obcí
a regionů, s.r.o.

Za zpracovatele Vyhodnocení:

Mgr. Zdeněk Frélich, držitel osvědčení odborné způsobilosti
dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
RNDr. Radim Misiaček, RADDIT consulting, s.r.o.
Mgr. Lenka Trojáčková, RADDIT consulting, s.r.o.
Ing. Bohumil Sulek, CSc. držitel osvědčení odborné
způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Za příslušný úřad:

Ing. Barbora Švíková, úředník na úseku ochrany přírody
a krajiny a strategické EIA odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za Kraj Vysočina:

Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů

Další přítomní:

dle prezenční listiny (příloha zápisu)

Program jednání:
1. Zahájení – Ing. Ladislav Seidl, MBA, přivítání a představení účastníků veřejného
projednání.
2. Stručné představení programu veřejného projednání a struktury procedury SEA –
RNDr. Radim Misiaček.
3. Prezentace návrhu koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na
období 2017 - 2025“ – doc. RNDr. Iveta Fryšová. Ph.D.
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4. Prezentace Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona
č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – autorizovaná osoba Ing. Bohumil
Sulek, CSc.
5. Diskuse.
6. Závěr – připomenutí možnosti zaslání písemných připomínek.
Z jednání byl pořízen zápis.
Ad 1:
Ing. Seidl přivítal účastníky, upozornil účastníky na pořizování zápisu z veřejného projednání
(dále jen VP), zvukového záznamu a požádal je o zápis do prezenční listiny. Představil zástupce
Kraje Vysočina, předkladatele a zpracovatele koncepce a zástupce zpracovatele Vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen SEA).
Ad 2:
RNDr. Misiaček přivítal účastníky veřejného projednání, představil zástupce zpracovatele
naturového hodnocení. Stručně představil cíle, průběh a jednotlivé kroky procesu SEA. Vysvětlil
také průběh a formu VP. Informoval účastníky o lhůtách pro podání připomínek k Vyhodnocení
SEA a o orgánu kompetentního se k nim vyjádřit. Do pěti dnů od konání VP, po domluvě s paní
Ing. Švíkovou, do 27. 12. 2017.
Ad 3:
Doc. Fryšová přivítala účastníky VP a ve stručnosti představila koncepci. Stručně popsala
strategii rozdělnou do tří celků – analytické, návrhové a implementační. Představila vizi Kraje
Vysočina, zaměření tří oblastí návrhové části strategie – rozvoj infrastruktury a služeb, kvalitní
a pružná komunikace mezi aktéry CR v kraji a efektivní marketing a strategie značky. Dále
zmínila zacílení třetí oblasti na Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, jako hlavní organizaci
v oblasti marketingu. Nakonec okomentovala doplnění návrhové části o implementační část
a návrh monitoringu, nastavení indikátorů a sledování naplňování strategie.
Ad 4:
Ing. Sulek pozdravil účastníky VP a stručně představil hlavní závěry Vyhodnocení SEA koncepce.
Představil hlavní osoby zpracování Vyhodnocení SEA – Natura2000 Mgr. Zdeněk Frélich, HIA –
Mgr. Jan Karel, ATEM. Poukázal na hodnocení koncepce ve vztahu k relevantním oblastem
životního prostředí. Žádné závažné významné vlivy koncepce na životní prostředí nebyly zjištěny.
Koncepce nemá žádné významné přeshraniční vlivy. V koncepci byly navrženy monitorovací
ukazatele, které budou sloužit pro následné posuzování případných vlivů koncepce, indikátory pro
výběr projektů. Nebyly zjištěny žádné významné vlivy koncepce na veřejné zdraví, v případě
naturového hodnocení nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy koncepce na lokality
soustavy Natura2000.
Dále pan Sulek představil hodnocení koncepce ve vztahu k osmi referenčním cílům životního
prostředí. Aktivity nevykazovaly žádné významné negativní vlivy na životní prostředí, tudíž ani
opatření nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí (stejně tak jako prioritní cíle koncepce).
Konkrétní vlivy budou záležet na konkrétních aktivitách, které budou realizovány. Aktivity
s potenciálním rizikem musí být v dalším procesu monitorovány a posouzeny samostatně dle
zákonných předpisů.
Závěrem bylo řečeno, že na základě vyhodnocení koncepce nebyly identifikovány žádné
významné negativní vlivy koncepce na životní prostředí, které by bránily v její realizaci.
Ad 5:
Ing. Seidl vyzval účastníky k diskuzi.
Nikdo se v diskuzi nevyjádřil, nezeptal.
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Ad 6:
Ing. Seidl se zeptal zástupkyně příslušného úřadu, zda VP proběhlo v souladu se zákonem.
Zástupkyně Ing. Švíková konstatovala, že vše proběhlo v souladu se zákonem a VP
je považováno za platné.
Ad 7:
Ing. Seidl poděkoval všem zúčastněným za účast na VP, zpracovatelům za zpracování koncepce
a zástupcům ostatních dotčených odborů a organizací za spolupráci při jejím zpracováním
a Vyhodnocení.
Ad 8:
Ing. Fischerová, poděkovala přítomným za účast, za zpracování koncepce a zpracovatelům
Vyhodnocení za proces SEA.
Zapsala:
koncepce.

Mgr. Lenka Trojáčková se zpracovatelem Vyhodnocení a předkladatelem
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