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Stručný popis koncepce:
Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 bude představovat ucelenou koncepci
usměrňující rozvoj města. Koncepce vychází ze stávajícího stavu města a jeho potřeb, toto je přehledně
shrnuto ve SWOT analýze. Na základě těchto poznatků je následně formulována návrhová (strategická) část.
Návrhová (strategická) část je hlavním výstupem koncepce, která určuje zaměření vize a postupné plnění
v prioritách a strategických cílech, a to za pomoci realizace konkrétních projektů. Návrhová část strategického
plánu vychází ze současné situace města a z jeho potřeb. Jejím cílem je stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje
města, definovat vizi a hlavní priority, strategické cíle a klíčové oblasti změny (KOZ). Uvádí také typická
opatření, jejichž pomocí budou jednotlivé priority a cíle plněny a typické podporované projekty. Pro návrhovou
část je příznačné její hierarchické uspořádání, kdy se postupuje od relativně široce a obecně formulované vize
až ke konkrétnějším strategickým cílům a projektům, a vzájemná logická provázanost jednotlivých kroků.
Struktura návrhové části Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017 - 2023 je členěna na
několik úrovní/stupňů:
PRIORITA A: OSTRAVA JAKO METROPOLE REGIONU
Strategický cíl 1 - Propojit město uvnitř i se světem
Klíčová oblast změny A.1.1 Plnění role metropole
Klíčová oblast změny A.1.2 Soudržnost města
Strategický cíl 2 - Oživit historické centrum města
Klíčová oblast změny A.2.1 Živé centrum
PRIORITA B: BOHATSTVÍ V LIDECH
Strategický cíl 3 - Být centrem prvotřídního vzdělávání
Klíčová oblast změny B.3.1 Vzdělávání pro praxi
Klíčová oblast změny B.3.2 Příprava pro život a pro práci
Klíčová oblast změny B.3.3 Mimořádné prostředí pro mimořádné talenty
Strategický cíl 4 - Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Klíčová oblast změny B.4.1 Růst podnikavosti
Klíčová oblast změny B.4.2 Zahájení a rozvoj podnikání
Klíčová oblast změny B.4.3 Propojení výzkumu s aplikací v praxi
Strategický cíl 5 - Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Klíčová oblast změny B.5.1 Potenciál komunitního života
Klíčová oblast změny B.5.2 Spoluzodpovědnost obyvatel a města
PRIORITA C: ZDRAVÉ MĚSTO
Strategický cíl 6 - Kultivovat prostředí pro život všech generací
Klíčová oblast změny C.6.1 Funkční veřejný prostor
Klíčová oblast změny C.6.2 Kvalitní bydlení a architektura
Klíčová oblast změny C.6.3 Udržitelná mobilita
Strategický cíl 7 - Přiblížit město přírodě
Klíčová oblast změny C.7.1 Kvalitní zeleň
Klíčová oblast změny C.7.2 Šetrné nakládání se zdroji
Průběh posuzování:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), obdržel
dne 11. 11. 2016 oznámení koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 2023“, zpracované dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“). Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 11. 2016 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o
tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce Moravskoslezského kraje. Tato informace byla rovněž
zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK019K) a zaslána
dotčeným územně samosprávným celkům pro zveřejnění na úřední desce.
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Krajský úřad obdržel v zákonné lhůtě vyjádření celkem od 11 subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu
posouzení byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly
předány předkladateli koncepce k využití. Na základě zjišťovacího řízení a vyjádření doručených k Oznámení byl
příslušným úřadem vydán dne 20. 12. 2016 závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 146934/2016, který mimo jiné
stanovil obsah a rozsah vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen „Vyhodnocení“) nejen v
rozsahu základních zákonných požadavků, daných §2 a 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, ale také nad tento rámec, se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s
požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl tento dokument zveřejněn.
Dne 9. 2. 2017 byla krajskému úřadu předložena koncepce „Strategický plán rozvoje města Ostravy 20172023“ (dále také koncepce), ve smyslu § 10f citovaného zákona. Návrh koncepce byl rozeslán a zveřejněn dne
14. 2. 2017, veřejné projednání o návrhu koncepce se konalo dne 28. 3. 2017 v 15 hodin ve velké zasedací
místnosti, dveře č. 306, Magistrátu města Ostravy. Zápis z veřejného projednání obdržel krajský úřad dne
30. 3. 2017. K návrhu koncepce včetně Vyhodnocení bylo doručeno 76 vyjádření. Vypořádání doručených
vyjádření, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska dle § 10g zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, obdržel krajský úřad od předkladatele koncepce dne 21. 4. 2017 a je k nahlédnutí
v Informačním systému SEA.
Popis posuzování:
Vyhodnocení vlivů koncepce Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 (dále SPRM)
na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a
zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. Pro
posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vytvořených na
základě platných strategických dokumentů na regionální, národní i evropské úrovni, a to především
porovnáváním možného vlivu globálních a strategických cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními
cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Koncepce i Vyhodnocení jsou předkládány v jedné variantě.
V tabulce níže uvedená sada referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví představuje
rámec pro Vyhodnocení koncepce. V případě KOZ (klíčová oblast změny) se jedná o referenční cíle zaměřené
na následující klíčové oblasti životního prostředí a veřejného zdraví, zjištěné v analytické části Vyhodnocení
a doplňující referenční cíle formulované na základě souvisejících koncepčních dokumentů: hluk (viz referenční
cíl 3), kvalita ovzduší (viz referenční cíle 1 a 2), příroda a krajina (referenční cíl 4, v souvislosti
s environmentálními riziky povodní také referenční cíl 5) a odpady (referenční cíl 8). Vzhledem k tomu, že SPRM
neobsahuje vzhledem ke svému charakteru seznam aktivit (oblastí intervence) podporujících KOZ, bylo při
hodnocení KOZ přihlédnuto k typovým projektům, které naplňování KOZ ilustrují.
Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu pro koncepci relevantní požadavky orgánů veřejné správy chránící zájmy
ochrany životního prostředí z předchozích procedur SEA, na nichž se autoři Vyhodnocení podíleli, a to Závěr
zjišťovacího řízení (respektive připomínky dotčených orgánů veřejné správy) a hodnocení cílů některých
koncepcí na národní a krajské úrovni, týkající se podrobnějšího členění referenčního cíle 4 „Chránit ohniska
(„hot-spots“) biodiverzity“. Proto byly při hodnocení vzaty v úvahu také vlivy koncepce na:
- ochranné podmínky ZCHÚ (CHKO a MZCHÚ)
- územní integritu EVL a ptačích oblastí (viz příloha č. 4 Vyhodnocení)
- biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů
- přírodní stanoviště
- průchodnost krajiny a její fragmentaci (včetně vlivy na ÚSES) tam, kde to konkrétnost či podrobnost KOZ či
aktivity umožňovala.
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Tabulka: Referenční cíle ochrany životního prostředí
Referenční cíle ochrany životního prostředí pro SPRM Ostravy
1

Snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší – zejména oxidů dusíku, tuhých
znečišťujících látek a těkavých organických látek

2

Snižovat koncentrace suspendovaných částic (především velikosti PM 10, respektive PM2,5 )
a dalších škodlivin v ovzduší pod úroveň platných limitů

3

Snižovat zátěž populace v sídlech z expozice hlukem, především z dopravy

4

Chránit ohniska („hot-spots“) biodiverzity (viz také podrobnější členění výše)

5

Chránit krajinný ráz a funkce krajiny

6

Chránit kvalitní zemědělskou půdu před záborem a důsledky intenzivního hospodaření

7

Chránit povrchové a podzemní vody

8

Snížit produkci odpadů, zvýšit využití komunálních odpadů, včetně BRKO a likvidovat staré
zátěže (včetně skládek odpadů)

9

Využít prvky systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro potřeby
ochrany životního prostředí, především v oblasti snížení znečišťování ovzduší a nakládání
s odpady

10

Zajistit zdravé a bezpečné prostředí a podporovat dobrý
zdravotní stav obyvatel

Hodnocení vize bylo provedeno slovně. Hodnocení klíčových oblastí změny (KOZ) bylo provedeno s použitím
předem připravené matice vlivů, ve které byla každá KOZ hodnocena expertním týmem vzhledem k daným
referenčním cílům ochrany životního prostředí. Velikost potenciálního pozitivního nebo negativního vlivu na
životní prostředí a velikost tohoto vlivu je v matici vlivů vyjádřena číselnou 5ti bodovou stupnicí (-2 až +2).
Použitá stupnice hodnocení vlivů je uvedena v kapitole 6.1.3. Metoda hodnocení klíčových opatření změny.
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody nevyloučily významný vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit
soustavy NATURA 2000, bylo zpracováno i hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality (dále jen
„EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“) soustavy NATURA 2000 a na stav jejich ochrany (tzv. „naturové
hodnocení“) podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Pozornost tzv. naturového hodnocení byla zaměřena především na vyhodnocení indikovaných aktivit. Jako
konkrétní metodu pro vyhodnocení vlivů SPRM Ostravy na lokality soustavy Natura 2000, zvolil autor
naturového hodnocení tabelární bodové vyhodnocení v koncepci navržených KOZ, s doprovodným
komentářem. Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice, jež je navržena metodickým doporučením MŽP
ČR.
Většina KOZ z celkového počtu KOZ byla vyhodnocena jako neutrální, bez vlivu na celistvost lokalit a předměty
ochrany soustavy Natura 2000. Jednalo se buď o KOZ nehmotného charakteru s minimálním územním
průmětem, nebo o KOZ koncentrovaná do blízkosti sídel.
Významný negativní vliv (-2 dle stupnice hodnocení) nebyl a priori konstatován u žádné KOZ.
Detaily o jednotlivých možných vlivech navržených KOZ na evropsky významné lokality, ptačí oblasti
a konkrétní doporučení pro minimalizaci těchto vlivů, jsou uvedeny v tabulce naturového hodnocení, které je
nedílnou součástí Vyhodnocení jako příloha.
Autor naturového hodnocení závěrem konstatuje, že na základě posouzení předložené koncepce v souladu s §
45h,i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že Strategický plán rozvoje
statutárního města Ostravy 2017-2023 nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě Vyhodnocení SEA také vyjádření k němu podaná
a výsledky veřejného projednání. Většina vyjádření ke koncepci (66 ze 76) se netýkala a priori navrhované
koncepce, ale konkrétně výstavby tramvajové trati v městských obvodech Poruba a Pustkovec, argumenty
těchto vyjádření byly vypořádány a jsou k nahlédnutí v Informačním systému SEA. SPRM je koncepcí
obecnějšího charakteru, jednotlivé záměry jsou zde uvedeny jako výčet a řešení technické podoby záměrů by
bylo v této podrobnosti nad rámec účelu koncepce. Nicméně ve stanovisku níže jsou obecně pro dopravní
stavby uvedena doporučení pro fázi realizaci koncepce.
Závěry posuzování:
Posuzování vlivů SPRM reflektuje vysokou míru obecnosti koncepce, kdy přímo na základě této koncepce
nebudou realizovány konkrétní investiční akce. KOZ obsahují příkladný/indikativní výčet typových projektů,
které ilustrují naplňování strategických cílů. Je však potřeba uvést, že tyto typové projekty jsou uvedeny
pochopitelně jen jako příklad typů projektů příslušného KOZ. V SPRM Ostravy nejsou a ani nemohou být
uvedeny bližší podrobnosti o jejich přesné lokalizaci, kapacitách, a dalších faktorech, které rozhodují
o konkrétních vlivech na životní prostředí. Pod uvedeným jménem typového projektu si tedy lze ve vybraných
případech představit činnosti, jejichž dopady na životní prostředí mohou být značně rozdílné podle charakteru
základních údajů (např. kapacity) a konkrétní lokalizace.
Úkolem zpracovatele SEA tedy není vyhodnotit jednoznačný vliv jednotlivých typových projektů na životní
prostředí, neboť k tomu účelu nejsou (ani nemohou být) v SPRM k dispozici dostatečné údaje, nemluvě o tom,
že pod řadou z nich se mohou skrývat projekty s různými dopady jak z hlediska územního, tak i věcného. Na
základě principu předběžné opatrnosti je zde upozorněno především na ty typové projekty, které by mohly mít
potenciálně (významný) negativní vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
K uvedenému účelu slouží především výše uvedené hodnocení KOZ na základě stanovených referenčních cílů
životního prostředí a odlišení těch typů projektů, jimž musí být v patřičných zákonných procedurách věnována
zvýšená pozornost. Proto je v relevantních případech na tuto skutečnost v rámci hodnocení jednotlivých KOZ
upozorněno a relevantní typy projektů s potenciálně větším vlivem na ŽP jsou identifikovány.
O povolení konkrétních záměrů může být následně rozhodnuto pouze na základě standardních procedur
územního a stavebního řízení (územního plánování), respektive v části případů nepochybně také na základě
posouzení záměru ve smyslu dílu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů a některé z nich musí projít i procedurou naturového hodnocení dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Jedním z cílů uvedeného postupu je upozornit jak předkladatele koncepce, tak i nositele uvedených záměrů,
aby při jejich schvalování očekávali větší nároky na posouzení vlivů na životní prostředí, respektive, aby při
jejich přípravě hledali taková řešení, která budou minimalizovat jejich vlivy na životní prostředí.
Obdobný postup zvolil i zpracovatel naturového hodnocení, který – i když hodnotil především jednotlivá KOZ –
v uvedeném rámci odlišil ty typy projektů jednotlivých KOZ, u nichž z důvodu nedostatečných údajů nelze určit
konkrétní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a lze předpokládat, že míra vlivů bude sahat od
neutrální a až po mírně, či významně negativní (0 až -1). Těmto typům projektů, na něž autor naturového
hodnocení upozorňuje, bude analogicky potřeba věnovat zvýšenou pozornost, především provést hodnocení dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě jejich konkrétní lokalizace.
V této souvislosti je nezbytné uvést, že uvedení typových projektů v rámci popisu KOZ SPRM Ostravy v žádném
případě nezakládá nárok na jejich automatické schválení ve smyslu příslušných předpisů České republiky. Každý
záměr/projekt bude muset projít nezbytnou procedurou, odpovídající jeho charakteru.
Z tabelárně provedeného hodnocení vyplývá, že KOZ SPRM Ostravy nejsou v zásadním rozporu s požadavky na
ochranu životního prostředí a mezi navrženými KOZ není žádné, které by mělo jednoznačně potenciálně
významný negativní vliv na životní prostředí. Analogicky platí totéž pro prioritní oblasti/specifické cíle, které KOZ
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zastřešují. Jak již ovšem bylo uvedeno výše, i zde budou možné vlivy na životní prostředí záležet na konkrétním
provedení a lokalizaci projektů, kterými budou uvedené KOZ naplňovány, a na následných procedurách
hodnocení, které musí schválení projektů s potenciálně významnými negativními vlivy na životní prostředí
podmiňovat (EIA, naturové hodnocení, stavební zákon).
Strategické cíle ani KOZ jsou zacíleny pouze na území města Ostravy. Z tabelárního hodnocení nevyplývají
žádné závažné negativní vlivy na ŽP, ani jejich přeshraniční působení.
Na úrovni koncepce byla navržena vhodná opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci zjištěných
potenciálních negativních vlivů, přičemž další opatření mohou být navrhována postupně při zjištění možných
negativních vlivů na dalších úrovních plánování nebo projektové přípravy.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a na základě přenesení posuzování koncepce ministerstvem životního prostředí na orgán
kraje dle § 23 odst. 4 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 (dále „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA, vyjádření k
němu podaných a veřejného projednání vydává postupem podle § 10g tohoto zákona z hlediska přijatelnosti
vlivů na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 - 2023“
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí následující požadavky, kterými
budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace Strategického plánu rozvoje statutárního města
Ostravy 2017 - 2023 na životní prostředí a veřejné zdraví.
A. Podmínky stanoviska:
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
- zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování dopadů realizace SPRM
- navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře výběru projektů, financovaných z rozpočtu
předkladatele, s využitím environmentálních kritérií
- zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice a o možných vazbách projektů
na životní prostředí, především o 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
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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.
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.
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 2017- 2023“ 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.
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.
C. Doporučení
1. Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, vztahujících se ke Strategickému plánu
rozvoje statutárního města Ostravy 2017- 2023
2. Při realizaci Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017- 2023 se doporučuje především:
- V rámci rozvojových ploch pro výrobu zajistit minimalizaci emisí znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na
tuhé znečišťující látky.
- 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.
- U nových záměrů používat nejlepší dostupné techniky (BAT) v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci.
- V oblasti odpadového hospodářství respektovat požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech, a to zejména
hierarchii 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.
- 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).
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- Při realizaci rozvojových opatření především vhodnou lokalizací a technickým řešením minimalizovat negativní
zásahy do přírodně hodnotných lokalit, jako jsou ÚSES, VKP a ZCHÚ
- Rozvojové projekty směřující do území CHKO Poodří koordinovat s AOPK ČR
- 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
- Při přípravě plánovaných záměrů zajistit naplňování stanovených hlukových limitů.
- Při řešení proluk zohledňovat také případnou přítomnost přírodně hodnotnějších prvků v dané lokalitě.
- Při výběru lokality pro nový Vědecko-technologický park Ostrava zohlednit také vlivy na životní prostředí.
Zejména minimalizovat zábory kvalitního ZPF (optimálně pomocí využití již dříve využívaných lokalit), omezovat
zásahy do stávající zeleně apod.
- Při úpravách vodních toků upřednostňovat (v rámci konkrétních technických možností) přírodě bližší opatření
na úkor technických.
- 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)

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti
němu odvolat. Krajský úřad upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle § 10g odst. 4 a 5
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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