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Věc: Posuzování vlivÚ koncepce „Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení
kvality ovzduší Jihomoravského kraje“ na životní prostředí podle zákona
Č. 100/2001 Sk. ve znění pozdějších předpisü předání závěru jišt‘ovacího řízení podle
lOd
—

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Aktualizace
Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje“ bylo
podrobeno zjišťovacímu řízení podle lOd zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon‘). Na základě oznámení koncepce, píseniných vyjádření dotčených
správních úřadŮ. dotčených územních samosprávných celků a po zohlednění kritérií pro
zjišťovací řízení v rámci tohoto řízení vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který
Vám v příloze zasíláme.
1)otČené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu * 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým zpiásobem (V místním tisku, rozhlase. zpráva ČTK
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením 16
odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení, Vyrozumění je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu:
veronika.simova @mzp.cz.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/seaJkoncepce/prehled.php. kód koncepce
MZPIO5K.
Po:z.. Tento dopls íctHt JľiiOhv obclrai čIorce,?\: křzj. ť/vlčené obce s coŠíkenou
pzsohřzostt v dotčené ?Cn/ uřndv pro tř edncnun lntoeé nhré,zkv. Ostatní (jO!CCJ obce
‘ tento (/OPO V e/ek[fl)/ZO ke POďiOL?č.
1
)h

Příloha:
z.ávěr zjištovacího řízení
-

Ina. Jans iava FIONO\ A. v.r.
ředitelka
pouzovio Ii L na žhorní pw ředí
1 EL:
267 12 IIII

ČNB Pnh:

I

Eú. 762$•001/07i0

164 $01

27
-

Rozdovník k č.j.161ENVIl0:
I)otčené územní samosprávné celky

Jihomoravský kraj. hejtnian. Žerotínovo náměstí 3/5. 601 $2

Brno

Dotčené obce s rozšířenou pusobností

Město Blansko. nám. Svobody 3, 678 23 Blansko
Město Boskovice. Maarvkovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice
Město Břeclav. Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Měsw Bučovice. Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Město Hodonín. Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Město Ivančice, Palackého nám, 6, 664 91 Ivančice
Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuim
Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov
MČsto Pohořelice, Brněnská 2, 691 23 Pohořelice
Město Rosice. Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Msto Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Město Slapanice. Masarykovo nám. 7, 664 51 Slapanice
Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou
Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
Město Znojmo. Ohroková 10/12, 669 22 Znojmo
Město Zidlochovice. Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
I)otčené správní úřady

Krajský úřad Jihomoravského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství. Žerotínovo
náměstí 3/5. 601 82 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Svitavská 2300/29. 67$ 01 Blansko
Správa chráněné kraj ioně oblasti Pálava.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Náměstí 18/32. 692 01 Mikulov
66° 61 Jounou
Spr t \ uodniho n iiku Pod u \ IV\HIdCL 1581
ČIŽP 01 Brnu. Lieherzeituva 14. 614 00 Brno
í 4 1. 772 00 Olomouc
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zde
odbor politiky životního prostředí
odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor péče o národní parky
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
odbor odpadŮ
odbor ochrany vod
odbor environmentálních rizik
odbor ochrany ovzduší
odbor udržitelné energetiky a dopravy
odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Předkladatel koncepce:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Zerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno
Zpracovatel oznámení:
Ing. Ladislav Vondráček, ENVING

Staňkova 18a, 602 00 Brno

Na vědomí:
Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Vysočany
Ceský báňský úřad, Kozí 748/4, RO. BOX 140, 110 01 Praha I Staré Město
—
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V Praze dne: 23. 2. 2010
Čj.: 166741ENV110

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle lOd zákona Č. 100/2001 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí a o zrněně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:
Název:

Aktualizace Integrovaného
Jihomoravského kraje

programu

ke

zlepšení

kvality

ovzduší

Charakter koncepce:
Charakter koncepce je dán strukturou programu zlepšení ovzduší dle přílohy
č. 3 k zákonu o ochraně ovzduší. Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality
ovzduší Jihomoravského kraje (dále jen ..Program“) je koncipována tak. aby znamenala při
splnění stanovených cílů co nejmenší ekonomický i administrativní dopad na všechny dotčené
subjekty (veřejná správa, podnikatelská sféra, obyvatelstvo). Jsou volena taková opatření
a podopatření, která vedou k výraznému omezení emisí znečišťujících látek a tedy i ke
zlepšení kvality ovzduší v kraji.
Předmětem a cílem Programu je systémová analýza současné emisní (bodové, liniové
a plošné zdroje znečišťování) a imisní situace (následné, která vzniká právě vlivem emi5
a navržení koncepčních. technických a organizačních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
v Jihomoravském kraji.
Vc své podstatě má tento Program vét ke sníŽení emisního zatíženi ze zdrojů
znečišťování ovzduší a tím i .ke snížení imisních koncentracě Probl.ematickou záležitostí je

pouze snižování ernis tuhých znečišťujících l.á.tek ze zdrojů znečišťová.n ovz.duší ve vzt.ahu
k imisnímu zatížen.í, Je 2.árjmé, že s.nžení emisí tuhých zneČišťujících látek ze stac.io.nárnch
zdrojů zne.č iškování ovzduší nern.usí iizitně vést k rapidnímu snů.er.í. imisní situace částicemi
frakce PM 1 O
Vvužitelnot Programu ke zlepšení kvalit ovzduší pro Jihomoravský kraj spočiva
komplexním přehledu faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší. a to lak negativních zdroje
znečištění. OZKO
ohlasů se zhorcnou kvalitou ovzdušů, tak pozitivních opatícní) a
‘aš lade an řy kv ilas os zdusi
oiožne ss J sat PC] s P prohlcn 1 r Jcdno I sán
částech J íhornoravského .k.raje a píů.adit k ni.m optimální řci.en v podobě jed.nothvých
opatreiu a podooatiem \ pIograthos n dodatán j nasrženo suke mno/sts 1 kc
1 kiere maže
—

kraj podporovat, doporučit či vstoupit do řešení jako partner, a které se odrazí ve zlepšení
kvality ovzduší.

(Jrnítění:

Jihomoravský kraj

Předkladatel:

Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí

PrŮběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. I. 2010 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je moŽno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední
desce Jihomoravského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sealkoncepce/prehled.php. kód koncepce
MZP1O5K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách.
Ode dne zveřejnění koncepce obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí, oddělení SEA, celkem 25 vyjádření, z nichž
je 9 vyjádření bez připomínek, 16 je soustředěno na oznámení koncepce a obsahují věcné
požadavky na obsah koncepce.
Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.

Závěr zjišťovacího řízení:
Na podkladě oznámení koncepce, vyjádření k němu podaných a podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100t2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
lOd zákona
„zákon“) provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle
s následujícím závěrem:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení lOa
odst. I písm. c) zákona a která obsahuje v návrhu koncepce konkrétní opatření, u nichž nelze
vyloučit vliv na některé složky životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví, bude
zpracováno vyhodnocení vlivŮ koncepce „Aktualizace Integrovaného programu ke
zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje“ dle ustanovení lOe zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných 2,
1.Oh a příl.ohou Č. 9 z.ákona, ale také. se zaměřením na níŽe. uvedené aspekty
plynoucí ze zjišťovacího řízení:
.1) Vyhodnotit soulad Programu s relevantními krajkými a celostátními konce.pcemi,
zejmena koncepcemi ochtany prirodr a krajins (napr Statnam programem ochianr
přírody a krajiny CR, Státní politikou životního prostředí CR, Strategií ochrany
biologické rozmanitosti CR) a programy snižování emisí.
2) Vyhodnotit jednotlivá navržená opatření a podopatření v rámci uvedených Priorit
v návrhu Programu, z.vláště pak se zaměřením na oh.lastj se zhoršenou kvalitou
ovzduší.

3

Vyhodnotit. zda a jak‘č muže luft koncepce vliv na veřejné zdraví. a to zejména se
zaměřením na zákonem tanovcné limit\ prašnosti a hlučno\ti.

4) Posoudit, zda a jakým zpu\ohem koncepce zohledňuje stás ající imisní zatížení
dotčeného území a jak přispívá k odstranění nadlimitní imisní zátěže oh\ \ atelstva.
5

Posoudit. jakým zpusobem je v koncepci zohledněna nepřípustnost náru\tu znečištění
ovzduší v dusledku plános aného povolo\ ání nových záměru.

6) Vyhodnotit vlivy rozvoje jednotlivých druhu doprav\ na ži\otní prostředí. Dále
posoudit. zda ajak koncepce podporuje ekologicky šetrné druhy dopra y.
7) Posoudit, jaké jsou případné dopady využívání obnovitelných zdruju energie
s ohledem na zrněnu krajinného rázu a případné riziko šíření invazivních druhu.
8) Využít všechny re1e antní
v Jihomoravském kraji.
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9) Vyhodnocení koncepce zaměřit i na reálnost dodržování doporučených hodnot
emisních krajských stropu pro oxid siřičitý. oxidy dusíku. VOC a amoniak ve
stanovených termínech.
10) Vyhodnotit dopady na ovzduší pro jednotlivé druhy používaných paliv u jednotlivých
zdroj u znečišťování a při jejich případném nahrazení palivy alternativními, popřípadě
kvalitněj šíni i svým složením.
11) Vyhodnotit dopad na ovzduší, ke kterému dochází vlivem lokálního vytápění
v místních zdrojích, topeništích provozovaných občany v rodinných domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci (též s ohledem na vzrůst spotřeby neekologických
a nekvalitních paliv).
12)Posoudit vliv na ovzduší při využití dnes nevyužívaných prumyslových lokalit
v regionu, zejména brovv nfields. a porovnat tento v liv s nově realizovanými
prumyslovými zónami budovanými na zelené louce, a to s ohledem na přesun zatížení
do oblastí, které byly tradičně využívány pro zemědělskou činnost.
13) Posoudit, zda koncepce zohledňuje ochranu zv Iaště chráněných uzemí. es ropsk
‘ \‘znamnsch lokalit ptačích uhlatí a z‘ láště chiančnvch dauhu mstJw
zis očichu,
ptiudfllch parku. iietnnho ss léTnu ek igicke iab1I‘t\ krajiu\ i zuanin\c
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doplnění kapitol či bodů předloženého oznámení koncepce zohlednit a zapracovat do
návrhu koncepce.
V případech, kd budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného
vyroku, zda jSou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné anebo podmíněně přípustné.
Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty připtIstne a za jakých podmínek. včetně
navržení a poouzení opatření k předcházeni ncpříznivch vlivu. popř. k jejich vyloučení.
snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Vrok se muže lišit k jednotlivm variantám.

Na základě stanoviska Správy NP Podjí. podle které nelze vyloučit významné vlivy
této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, musí být koncepce předmětem
posouzení dtisledkÚ své realizace na daná území soustavY Natura 2000 podle ustanovení
45i zákona č. 11411992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
* 45b a
předpisů.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít 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.
Upozorňujeme na ustanovení 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. kdy nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné,
alespoň zmírnit.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet
návrhů koncepce. jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 34 ks v elektronické podobě na CD.

Ing Jaroslava HONOVÁ, vr
editeI.ka odboru
posu...ování vlivů na životní protedí
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