STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017 - 2030
Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel koncepce „STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017 - 2030“
zveřejňuje podle § 10g, odst. 5, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP a veřejné
zdraví dle § 10h uvedeného zákona.

Statutární město Ostrava bude přibližně 1 x za 3 roky 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 stanoviska příslušného
úřadu ke koncepci a jejímu Vyhodnocení dle § 10g citovaného zákona a dále také na základě
indikátorů, tak jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP
a veřejné zdraví. Uvedené stanovisko i dokument Vyhodnocení jsou zveřejněny na internetových
stránkách MŽP a také na internetových stránkách města Ostravy a na internetových stránkách
strategického plánu, na nichž je zveřejněna i uvedená koncepce.
Pravidelné vyhodnocení bude prováděno příslušnými odbory města a výsledky hodnocení budou
předkládány vedení města a následně zveřejňovány na internetových stránkách Strategického plánu
rozvoje statutárního města Ostravy.
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Zohlednění podmínek stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
k návrhu koncepce Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023
v souladu s §10g, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)
Ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství
k vyhodnocení koncepce jsou uvedeny požadavky a podmínky, jejichž splnění má minimalizovat
možné dopady realizace Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017 - 2030 (dále
jen SPRM) na životní prostředí:
Požadavek

Zohlednění

A. Podmínky stanoviska
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1. Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a
rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. V rámci sledování dopadů
strategického plánu monitorovat vlivy její
realizace na životní prostředí, to znamená
zejména:
- pravidelně zveřejňovat výstupy z monitoringu
vlivů strategického plánu na životní prostředí,
resp. zveřejňovat průběžné vlivy realizace
strategického plánu. V případě
zjištění
významných negativních vlivů na životní prostředí
provádět průběžnou aktualizaci této koncepce a
dodržovat další povinnosti vyplývající z výše
uvedeného ustanovení § 10h

Vývoj kvality životního prostředí z hlediska
dopadů jeho implementace na ŽP bude
sledován v souladu s § 10h zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a jeho výsledky
pravidelně zveřejňovány na internetových
stránkách SPRM v části věnované SEA.
Sledování bude prováděno v intervalu cca 1 x za
3 roky (respektive před případnou aktualizací) –
hodnoceny budou zejména vlivy realizovaných
projektů zařazených do Akčních plánů.
Pro sledování budou využity vhodné indikátory
ze sady indikátorů, které jsou uvedeny ve
Vyhodnocení.
Samotný návrh sledování bude v souladu
s příslušným ustanovení zákona také zveřejněn.

- zapracovat navržené environmentální indikátory V rámci zajištění sledování vlivů koncepce na
do celkového systému sledování dopadů realizace životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h
SPRM
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
budou využity vhodné indikátory ze sady
indikátorů, které jsou uvedeny ve Vyhodnocení.
- navázat systém monitoringu na rozhodování o
podpoře výběru projektů, financovaných z
rozpočtu
předkladatele,
s
využitím
environmentálních kritérií

Environmentální kritéria budou zohledněna při
výběru projektů do Akčních plánů. (Při výběru
projektů do Akčních plánů budou samozřejmě
brána v potaz i další kritéria, např. technická,
ekonomická aj.)

- zajistit dostatečnou informovanost investorů o Příprava projektů vycházejících ze strategického
environmentální problematice a o možných plánu bude probíhat standardními legislativními
vazbách projektů na životní prostředí, především o postupy, kdy bude mimo jiné v patřičné fázi
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nezbytnosti podrobit jejich přípravu posouzením
vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
případně hodnocením na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy chráněných území
Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v těch případech, kdy
uvedeným povinnostem podporované projekty
podléhají

posuzováno, zdali daný záměr/projekt musí být
posouzen dle uvedeného zákona č. 100/2001
Sb., respektive zákona č. 114/1992 Sb.
Ve všech ostatních případech bude vliv projektů
na životní prostředí hodnocen dle stávající
legislativy (viz např. stavební zákon).

2. Při podpoře jednotlivých projektů zohlednit
doporučení pro snížení jejich potenciálních
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, která byla navržena v rámci Vyhodnocení
vlivů Strategického plánu rozvoje statutárního
města Ostravy 2017 - 2023.

Příprava projektů dle SPRM probíhá podle
standardních legislativních postupů, kdy bude
mimo jiné v patřičné fázi posuzováno, zda-li
daný záměr/projekt spadá pod uvedený zákon č.
100/2001 SB., respektive pod zákon č. 114/1992
Sb. Na doporučení pro snížení jejich
potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, která byla navržena v
rámci Vyhodnocení vlivů Strategického plánu
rozvoje statutárního města Ostravy 2017 –
2023, bude brán zřetel při přípravě i provádění
jednotlivých projektů.

3. Předkladatel koncepce zveřejní na svých
internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu
koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní
schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění
(tzv. prohlášení) podle ustanovení § 10g odst. 4
věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.

Na internetových stránkách SPRM v sekci
týkající SEA bude zveřejněno vypořádání došlých
vyjádření a připomínek k návrhu koncepce a
Vyhodnocení jeho vlivu na ŽP a veřejné zdraví.
Na těchto stránkách bude rovněž zveřejněna
schválená koncepce.
Na Internetových stránkách bude zveřejněno
také
vypořádání
podmínek
Stanoviska.
Odůvodnění podle § 10 g) odst. 4 citovaného
zákona nad rámec zveřejněného vypořádání
připomínek v tomto případě není relevantní,
neboť v rámci realizace strategického plánu
budou všechny podmínky Stanoviska v patřičné
míře zohledněny a respektovány.

B. Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Pro vyloučení případného negativního vlivu
realizace hodnocené koncepce „Strategického
plánu rozvoje statutárního města Ostravy 20172023“ na lokality soustavy Natura 2000 je
potřeba dodržet následující základní doporučení:
1. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce
nepřináší u navržených aktivit dostatečně
podrobné údaje, které by aktuálně umožnily
přesně stanovit konkrétní míru negativního vlivu
na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, je v dalších fázích přípravy konkrétních
záměrů zapotřebí požádat o stanovisko příslušný
orgán ochrany přírody, zda může daný záměr,
samostatně nebo ve spojení s jinými, významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti (§45i ZOPK) a na základě takového
stanoviska případně provést posouzení dle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.

Uvedený požadavek bude řešen při přípravě
konkrétních projektů v rámci navazujících
správních řízení, zejména dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně také
dle stavebního zákona a zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Dá se předpokládat, že
většina projektů naplňujících strategický plán
bude lokalizována mimo území soustavy Natura
2000. Pokud nebude významný vliv vyloučen,
bude projekt připravován v úzké spolupráci
s příslušnými orgány ochrany přírody.
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2. Při realizaci konkrétních aktivit navržených ve
Strategickém plánu rozvoje statutárního města
Ostravy 2017 – 2023 je nezbytné odstranit či
minimalizovat eventuální prostorovou kolizi
záměru s předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, respektive s
biotopy druhů a typy evropských stanovišť i s
předměty ochrany přírody a krajiny.

Uvedený požadavek bude řešen při přípravě
konkrétních projektů v rámci navazujících
správních řízení, zejména dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně také
dle stavebního zákona a zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Střety budou řešeny již na úrovni územního
plánu. Dá se předpokládat, že většina projektů
naplňujících strategický plán bude lokalizována
mimo území soustavy Natura 2000. Pokud
nebude významný vliv vyloučen, bude projekt
připravován v úzké spolupráci s příslušnými
orgány ochrany přírody a proběhne naturové
posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny.

C. Doporučení
1. Podporovat naplňování referenčních cílů
ochrany životního prostředí, vztahujících se
ke
Strategickému
plánu
rozvoje
statutárního města Ostravy 2017- 2023.
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Ke zlepšování kvality životního prostředí v rámci
strategického plánu směřují především Klíčová oblast
změny C.6.3 Udržitelná mobilita, Klíčová oblast změny
C.7.1 Kvalitní zeleň, Klíčová oblast změny C.7.2 Šetrné
nakládání se zdroji. Tyto KOZ přímo směřují
k naplňování stanovených referenčních cílů.
Při výběru a podpoře projektů a jejich variant bude
brán zřetel na jejich naplňování referenčních cílů
ochrany životního prostředí.

2. Při realizaci Strategického plánu rozvoje Na uvedená doporučení ze stanoviska bude brán zřetel
statutárního města Ostravy 2017- 2023 se při výběru a přípravě jednotlivých projektů.
doporučuje především:
- V rámci rozvojových ploch pro výrobu - Při podpoře projektů bude brán zřetel na
zajistit minimalizaci emisí znečišťujících
současnou platnou legislativu i plnění hygienických
látek do ovzduší s důrazem na tuhé
limitů, předcházet střetům s požadavky ochrany
znečišťující látky.
přírody, minimalizovat negativní vlivy na ovzduší a
zásahy do přírodně hodnotných lokalit.
Problematika kvality ovzduší bude při přípravě
projektů výroby řešena především v souladu se
zákonem na ochranu ovzduší, předpisy na ochranu
veřejného zdraví, případně v rámci procesu EIA.

- Při rozvoji dopravní infrastruktury
preferovat ekologicky šetrnější druhy
dopravy.

-

- Nové rozvojové záměry (např. bydlení,
průmyslové areály apod.) lokalizovat v
souladu s územním plánem města a mimo
zemědělskou půdu, současně efektivněji
využívat stávající nevyužívané plochy a
areály.

Ekologicky
šetrné
formy
dopravy
jsou
podporovány zejména v rámci Klíčové oblasti
změny C.6.3 Udržitelná mobilita

Rozvojové záměry budou řešeny v souladu
s územním plánem města. Strategický plán
předpokládá
využívání
proluk
a
jiných
nevyužívaných ploch na úkor využití zemědělské
půdy pro nové záměry.

-

Při realizaci rozvojových záměrů lze v souladu
s příslušnými předpisy předpokládat využívání
nejlepších dostupných technik.

- V oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001
o odpadech, a to zejména hierarchii

Strategický plán předpokládá zvyšování efektivity
při nakládání s odpady. Při přípravě projektů bude
rovněž respektována hierarchie způsobů nakládání

- U nových záměrů používat nejlepší
dostupné techniky (BAT) v souladu se
zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci.
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způsobů nakládání s odpady stanovenou v §
9a tohoto zákona.
- V rámci rozvojových ploch současně vždy v rámci možností realizovat výsadby funkční
zeleně včetně dřevinné vegetace.

s odpady a zákon o odpadech.

- Při přípravě jednotlivých záměrů v dalších fázích (EIA, územní řízení) je nutno
zohlednit také výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, ať
již přírodních nebo antropogenních (např.
výskyt rorýsů a netopýrů na budovách v
rámci rekonstrukcí).

Ochrana zvláště chráněných druhů bude řešena při
přípravě konkrétních projektů v navazujících
řízeních.

- Při realizaci rozvojových opatření především vhodnou lokalizací a technickým
řešením minimalizovat negativní zásahy do
přírodně hodnotných lokalit, jako jsou
ÚSES, VKP a ZCHÚ.

Potenciální střety se zájmy ochrany přírody budou
primárně řešeny na úrovni územního plánu a dále
při přípravě konkrétních projektů např. v územním
řízení

- Rozvojové projekty směřující do území CHKO Poodří koordinovat s AOPK ČR.

Projekty směřující do CHKO Poodří budou
připravovány v úzké spolupráci s AOPK ČR Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří.

- V rámci přípravy územního plánu a jeho změn důsledně řešit vlivy jednotlivých
návrhových ploch na životní prostředí a
předcházet střetům se zájmy ŽP a
veřejného zdraví.

Územní plán města Ostravy byl posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví. Obdobně bude postupováno u případných
změn.

- Při přípravě plánovaných záměrů zajistit naplňování stanovených hlukových limitů.

Naplňování hlukových limitů bude řešeno při
přípravě konkrétních projektů. Opatření ve
strategickém plánu směřují rovněž ke snížení
hlučnosti, zejména z dopravy (např. podporou
ekologicky šetrných forem dopravy).

Strategický plán předpokládá výsadby zeleně a
rozvoj ploch s veřejnou zelení jak v rozvojových,
tak již využívaných plochách

- Při řešení proluk zohledňovat také
- - Jednotlivé lokality (proluky) budou posuzovány
případnou
přítomnost
přírodně
individuálně a bude zohledňována také přítomnost
hodnotnějších prvků v dané lokalitě.
přírodně hodnotných prvků. Při využívání proluk bude
zohledňována také případná přítomnost hodnotnějších
krajinných prvků v dané lokalitě.
- Při výběru lokality pro nový Vědecko- - Při výběru lokality pro nový Vědecko-technologický
technologický park Ostrava zohlednit také
park Ostrava jsou zohledňovány také vlivy na
vlivy na životní prostředí. Zejména
životní prostředí jako zábory kvalitního ZPF, zásahy
minimalizovat zábory kvalitního ZPF
do stávající zeleně apod., a s ohledem na tyto vlivy

(optimálně pomocí využití již dříve
využívaných lokalit), omezovat zásahy do
stávající zeleně apod.

vybírána lokalita. Využívání proluk a již dříve
využívaných lokalit je součástí strategického plánu,
nejen
pro
projekt
nového
Vědeckotechnologického parku Ostrava.

- Při úpravách vodních toků upřednostňovat (v rámci konkrétních technických možností)
přírodě bližší opatření na úkor technických.

Při
úpravách
vodních
toků
budou
upřednostňována přírodě bližší opatření na úkor
technických v případech, kdy to – vzhledem
k cílům úprav jednotlivých úseků (intravilán,
extravilán apod.) - budou umožňovat technické
možnosti.

- S ohledem na potřebu minimalizace
hlukové zátěže z automobilové dopravy
provést protihluková opatření podél
stávajících nebo nově plánovaných
dopravních staveb. (zvážit zařazení tohoto
požadavku mezi typová opatření u KOZ
C.6.3)

Potřebnost provádění protihlukových opatření
bude posuzováno dle potřeb a možností
individuálních projektů

Závěr:
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Podmínky stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k návrhu Strategického plánu
rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2030 budou při realizaci strategického plánu
zohledněny a implementovány tak, jak je výše uvedeno.

