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Stručný popis koncepce:
Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 (dále jen strategie nebo koncepce) je základním
koncepčním dokumentem kraje definovaným zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Strategie stanovuje zaměření a cíle rozvoje regionu
s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj celku a jednotlivých částí jeho území. Vymezuje také
základní podmínky pro naplňování těchto cílů na sedmileté období 2021 – 2027.
Strategie vychází z dlouhodobé vize, určuje prioritní oblasti rozvoje, stanovuje dlouhodobé priority
a střednědobé priority rozvoje (strategické cíle), které jsou naplněny opatřeními a aktivitami, které
mají k dosažení cílů vést, a popisuje, jak chce strategické změny řídit, monitorovat a hodnotit.
Zaměření strategie je zároveň opřeno o dlouhodobou vizi vedení kraje, o koncepce a strategické
dokumenty na krajské, národní a evropské úrovni, o analytické podklady a o studie, šetření
a názory a podněty zapojených členů pracovních skupin atp.
Po formální stránce se dokument skládá z analytické, návrhové části a části implementace
a monitoringu.
Analytická část je tvořena pěti základními oddíly. Patří sem základní charakteristika kraje, tematická
analýza, regionální analýza, globální vývojové trendy a SWOT analýza. Každá kapitola je uvozena
shrnutím nejpodstatnějších zjištění a obsahuje základní informace o současném stavu a o vývoji
kraje. Tematická analýza obsahuje stručný profil kraje a je členěna dle tří základních pilířů
udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Tyto pilíře jsou doplněny o průřezový
prostorový pilíř. Tematická analýza stručně hodnotí vývoj v posledních letech a identifikuje
rozvojové podmínky a problémy. Regionální analýza klade důraz spíše na vnitřní strukturu kraje,
která je rozebírána z pohledu vybraných charakteristik jednotlivých správních obvodů obcí
s rozšířenou působností (SO ORP). Jako důležitý podklad pro zpracování vnějších faktorů rozvoje
kraje slouží zachycení vývojových trendů na evropské a globální úrovni. Zároveň poskytuje
následná východiska pro navržení přístupů kraje k novým rozvojovým výzvám. Stěžejní poznatky
z analytické části strategie jsou shrnuty do SWOT analýzy rozřazené opět podle čtyř pilířů.
Zachycuje klíčové poznatky o silných a slabých stránkách kraje, o příležitostech i hrozbách
působících na kraj jako celek. Nedílnou součástí analytické části jsou přílohy, na kterých jsou data
dokládána. Součástí je také zhodnocení naplňování aktivit a dosahování cílů Programu rozvoje
Pardubického kraje 2012 – 2020.
Návrhová část je tvořena dlouhodobou vizí a specifikací opatření k řešení rozvoje území kraje
v období 2021 – 2027. Podkladem pro regionální zacílení vybraných opatření bude vymezení
problémových regionů. Informace užitečné pro efektivní využití evropských strukturálních
a investičních fondů budou obsaženy v analýze realizovaných a plánovaných rozvojových projektů
obcí. Strategie se věnuje především čtyřem rozvojovým oblastem – lidské zdroje, ekonomika,
životní prostředí, rozvoj území a spolupráce.
Vize – návrhová část obsahuje vizi Pardubického kraje, podle které by kraj měl poskytovat svým
občanům všechny potřebné služby k příjemnému životu, měl by být bohatý s kvalitní infrastrukturou
a kvalitním životním prostředím, a také by měl mít vyvážený a udržitelný rozvoj.
Specifikace opatření – přístup k naplnění vize je konkretizován v 49 opatřeních, která jsou zařazena
do 12 priorit ve 4 rozvojových oblastech. Rozvojové oblasti jsou obsahově spojeny se zaměřením
pracovních skupin. První tři rozvojové oblasti odpovídají pilířům udržitelného rozvoje. Priority
stanovují směřování v klíčových tématech rozvoje kraje. Opatření specifikují přístup k řešení
rozvoje kraje.
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Vymezení problémových území – vymezení problémových regionů Pardubického kraje je
provedeno na úrovni správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ). Pro
hodnocení bylo zvoleno sedm ukazatelů odrážející sociální a ekonomickou situaci v území.
Implementace a monitoring – implementační část ve vazbě na návrhovou část stanoví realizační
procesy a jejich nositele. Důležitou součástí implementace je systém sledování a hodnocení
realizace. Hlavní nástrojem realizace aktivit, jejichž nositelem je Pardubický kraj, je akční plán.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce (dále jen koncepce) zpracované podle přílohy č. 7 k zákonu bylo Krajskému
úřadu Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad) předloženo dne 19. 5.2020. Po kontrole
náležitostí v souladu s § 10c odst. 2 zákona příslušný úřad pod čj. KrÚ 40059/2020/OŽPZ/CH ze
dne 27. 5. 2020 zaslal informaci o oznámení koncepce dotčeným územně samosprávným celkům
a dotčeným orgánům.
Zjišťovací řízení ke koncepci dle § 10d zákona bylo zahájeno dne 29. 5. 2020 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce
Pardubického kraje. Informace o oznámení byla rovněž zveřejněna v informačním systému SEA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) pod kódem koncepce PAK007K a zaslána
dotčeným územním samosprávným celkům (obcím s rozšířenou působností) pro zveřejnění na
úředních deskách.
Příslušný úřad obdržel ve stanovené lhůtě vyjádření celkem od 10 subjektů. Po uplynutí stanovené
lhůty se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily dva subjekty, jejichž vyjádření do hodnocení bylo také
zahrnuto. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako
podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení.
Na základě vyjádření, doručených k oznámení koncepce, byl příslušným úřadem vydán dne
9. 7. 2020 pod čj. KrÚ 48859/2020/OŽPZ/CH závěr zjišťovacího řízení s konstatováním, že
koncepce bude posouzena podle zákona, protože koncepce naplňuje ust. 10a odst. 1 písm. a)
zákona, a orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti (dále jen „EVL“ a „PO“). Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 zákona provedeno
zjišťovací řízení, s cílem upřesnění rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. V souladu s ust. § 16 zákona byl závěr zjišťovacího řízení zveřejněn na
úřední desce Pardubického kraje a v informačním systému SEA.
Dne 29. 9. 2020 příslušný úřad obdržel návrh koncepce „Strategie rozvoje Pardubického kraje
2021 – 2027“, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí zpracované dle přílohy č. 9
zákona a vyhodnocení koncepce na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Příslušný úřad pod čj. KrÚ 71843/2020/OŽPZ/CH ze dne 1. 10. 2020 zaslal informaci o návrhu
koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a soustavu Natura 2000 dotčeným
územně samosprávným celkům a dotčeným orgánům. Informace o návrhu koncepce byla v souladu
s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Pardubického kraje dne 2. 10. 2020 a návrh koncepce
společně s vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí a soustavu Natura 2000 byl
zveřejněn v informačním systému SEA pod kódem koncepce PAK007K.
V souladu s ust. § 10f odst. 2 zákona na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti
k oznámení koncepce příslušný úřad upustil od veřejného projednání.
V průběhu posuzování příslušný úřad obdržel v zákonné lhůtě vyjádření od 7 subjektů. V souladu
s ust. § 10f odst. 7 zákona příslušný úřad zaslal obdržená vyjádření předkladateli koncepce pro
jejich vypořádání a případnou úpravu návrhu koncepce.
Dne 10. 11. 2020 příslušný úřad obdržel upravený návrh koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí včetně upraveného návrhu stanoviska a s vypořádáním připomínek uvedených
v obdržených vyjádřeních.
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Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení vlivů koncepce „Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027“ na životní
prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona a bylo zpracováno v rozsahu přílohy
č. 9 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 mezinárodní a národní úrovni a to především porovnáváním možného
vlivu cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví a s možnými vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Hodnocen byl rozsah
vlivu, spolupůsobení a časový horizont působení.
V kapitole 1 vyhodnocení je popsán obsah, výchozí principy a ciĺ e koncepce a její vztah k jiným
koncepcim
́ . Strategie obsahuje vizi, prioritní oblasti, strategické cíle, opatř eni,́ typové aktivity
a strategické projekty, kterými bude koncepce naplňována.
V kapitole 2 vyhodnocení je popsán současný stav životnih
́ o prostř edí v Pardubickém kraji, v němž
̊
je koncepce umístěna. Identifikace hlavnić h problému životnih
́ o prostředí kraje je jednim
́ ze zdrojů
pro formulaci referenčnic
́ h ciĺ ů ochrany životnih
́ o prostř edi,́ s nimiž je koncepce při hodnocení
konfrontována.
V kapitole 3 vyhodnocení jsou vymezeny oblasti, které by mohly být prováděnim
́ koncepce zvláště
ovlivněny. Jedná se př edevšim
́ o oblasti se zhoršeným stavem životnih
́ o prostř edí (kvalita ovzduši,́
hlukové zatiź ̌ ení) a také oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu př iŕ ody a krajiny (zvláště
chráněná územi,́ lokality soustavy Natura 2000, ÚSES a další cenné části př iŕ ody a krajiny).
V kapitole 4 vyhodnocení jsou shrnuty hlavní problémy životnih
́ o prostř edi,́ které vyplynuly
z analýzy v kapitole 2. To se týká zejména ovzduši,́ klimatu, hluku, vody, půdy a zemědělstvi,́ lesů,
př iŕ ody a krajiny, následky těžby, starých ekologických zátěží a nakládání s odpady.
V rámci kapitoly 5 vyhodnocení jsou formulovány referenční ciĺ e ochrany životnih
́ o prostř edi,́ které
vycházejí z analýzy životnih
́ o prostř edí v kapitolách 2 a 4 vyhodnoceni,́ ale i z identifikace ciĺ ů
relevantnić h mezinárodních, národnić h a krajských koncepci,́ mimo jiné ze Státní politiky životního
prostředí a ř ady strategických dokumentů nejen v oblasti životnih
́ o prostř edí v České republice.
Výše uvedeným způsobem bylo stanoveno 11 referenčnić h ciĺ ů, které jsou v rámci dané kapitoly
dále charakterizovány. Jedná se o referenční ciĺ e, uvedené v následujić í tabulce.
Č.

Oblast
životního
prostředí

Referenční cíl

1.

Ovzduší

Snižovat emise škodlivin do ovzduší, především
Zajistit
požadovanou
polétavého prachu, pod úroveň platných limitů,
kvalitu ovzduší
včetně emisí z dopravy a lokálních topenišť.

2.

Klima a
adaptace

Snižovat emise
skleníkových plynů
a adaptovat území
měst, obcí i volnou
krajinu na změnu
klimatu.

Podpora energetických úspor, OZE, šetrnějších
technologií
a
dalšího
snižování
emisí
skleníkových plynů. Podporovat adaptaci na
změnu klimatu.

3.

Hluk

Snižovat zatížení
obyvatel hlukem,
především z dopravy.

Chránit obyvatele před hlukovým zatížením,
omezovat zdroje hluku a vytvářet účinná opatření
pro snižování hluku.

4.

Voda

Chránit zdroje
povrchových
a podzemních vod,

Zajišťovat ochranu CHOPAV a obecnou ochranu
povrchových a podzemních vod, respektovat
ochranná pásma vodních zdrojů, zamezit

Charakteristika referenčního cíle
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Č.

Oblast
životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

zajistit důslednou
ochranu povrchových
a podzemních vod před
znečištěním,
podporovat přirozenou
retenční funkci krajiny.

kontaminaci povrchových a podzemních vod,
podporovat přirozenou retenční funkci krajiny.

Půda

Omezit zábory
a degradaci půdy (ZPF,
PUPFL), zamezovat
vodní a větrné erozi
půdy.

Důsledná ochrana ZPF, PUPFL před novými
zábory, přednostní využívání brownfields.

6.

Krajina

Omezovat fragmentaci
krajiny, chránit krajinný
ráz, kulturní a přírodní
dědictví.

Navrhovat a provádět účinná opatření pro
omezení fragmentace krajiny, dbát na zachování
krajinného rázu a ochranu významných
krajinných prvků a ÚSES.

7.

Biodiverzita
a ochrana
přírody

Chránit přírodní
hodnoty v území,
zvyšovat kvalitu
přírodního prostředí.

Zajistit zejména ochranu zvláště chráněných
území, chránit místa biodiverzity s vysokým
počtem endemických a ohrožených druhů.

Odpadové
hospodářství

Aplikovat prvky
oběhového
hospodářství s cílem
prevence vzniku
odpadů, snižovat
produkci odpadů,
následné využití
odpadů a jejich
recyklace.

Primárně omezovat vznik odpadů, zvýšit
materiálové a energetické využití odpadů
(zejména
komunálních),
minimalizovat
skládkování odpadů, dávat přednost separaci
odpadů, jejich využívání a recyklaci.

5.

8.

9.

Zdraví

Zajistit zdravé
a bezpečné prostředí.

Navazuje na referenční cíle 1 a 3, kdy znečištění
ovzduší a hluk patří mezi hlavní determinanty
zdraví obyvatel. V rámci bezpečného prostředí
chránit obyvatele před negativními účinky
extrémních meteorologických jevů (extrémní
srážky, vítr).

10.

Kulturní
památky

Chránit kulturní
a přírodní dědictví.

Dbát na ochranu kulturních a přírodních památek.

Zajišťovat
environmentální
vzdělávání a osvětu.

Zvyšovat environmentální vědomí obyvatel jako
součásti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Zaměřit
se především na oblast emisí z domácích
topenišť a dopravy, ochranu klimatu, nakládání
s odpady a ochranu přírody, kde je zapojení
veřejnosti nezbytnou podmínkou pro zlepšení
stavu.

11.

EVVO

V kapitole 6 vyhodnocení jsou stručně charakterizovány všechny rozvojové oblasti, priority
a opatření a je uvedeno hodnocení jejich vlivů na životní prostř edí a veř ejné zdraví pomocí
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textového hodnocení a v relevantnić h př ip
́ adech jsou doplněna také doporučení zpracovatele pro
sniź ̌ ení vlivů na životní prostř edí a veř ejné zdravi.́
Kapitola 7 vyhodnocení posuzuje možné př eshraniční vlivy koncepce na životní prostř edi.́
Kapitola 8 vyhodnocení obsahuje informaci o invariantní podobě koncepce a je popsán způsob
hodnoceni.́
V kapitole 9 vyhodnocení jsou navrženy monitorovací ukazatele, které odpovid
́ ají referenčnim
́ ciĺ ům
ochrany životnih
́ o prostř edi,́ které byly stanoveny v kapitole 5 Vyhodnoceni.́ Indikátory budou
sloužit ke sledování a rozboru vlivů provádění koncepce na životní prostř edi.́ Způsob monitorování
je v kapitole navržen.
V kapitole 10 vyhodnocení jsou popsána opatř ení pro př edcházeni,́ eliminaci a kompenzaci vlivů
strategie na životní prostředí. Kapitola 10 shrnuje všechna nevýznamnější doporučení pro sniź ̌ eni,́
eliminaci, případně kompenzaci vlivů, které jsou konkrétně uvedeny pro ciĺ e v kapitole 6.
V rámci kapitoly 11 vyhodnocení jsou navržena environmentální kritéria pro výběr projektů. Hlavním
kritériem pro výběr aktivit/projektů k realizaci bude konkrétní aktuální potř eba v území a finanční
a technické možnosti. Při výběru a realizaci konkrétní aktivity/projektu v rámci jednotlivých
rozvojových oblastí musí být zohledněno i environmentální hledisko. Tato kritéria tvoř í jednotný
systém s dř iv́ e stanovenými referenčnim
́ i ciĺ i životního prostř edí a souvisejícim
́ i indikátory pro
monitorování provádění koncepce.
Kapitola 12 vyhodnocení shrnuje vlivy koncepce na veř ejné zdravi.́
Kapitola 13 představuje netechnické shrnutí obsahu Vyhodnoceni.́
Kapitola 14 vyhodnocení obsahuje vypoř ádání vyjádř ení obdržených ke koncepci.
Kapitola 15 vyhodnocení obsahuje závěry a doporučení včetně návrhu souhlasného stanoviska
a podmin
́ ek, které jsou zaměřeny na eliminaci, sniź ̌ eni,́ případně kompemzaci vlivů Strategie
rozvoje Pardubického kraje na životní prostř edí a veřejné zdraví.
Protože příslušný orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Žďárské vrchy) ve stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny),
nevyloučil významný vliv koncepce na území soustavy Natura 2000, pro potřeby vyhodnocení vlivů
koncepce na soustavy NATURA 2000 bylo pořízeno „Hodnocení vlivů koncepce dle § 45i zákona
č. 114/92 Sb.“, které vypracoval RNDr. Merta, Ph.D., držitel autorizace k provádění posouzení
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, udělené Ministerstvem životního prostředí,
čj. 52170/ENV/15.
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení
v koncepci navržených aktivit s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je v souladu
s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007).
Návrhová část Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 –2027 je rozdělena do čtyř rozvojových
oblastí – lidské zdroje, ekonomika, životní prostředí a rozvoj území a spolupráce. Jednotlivé oblasti
byly v dalším textu popsány samostatně a v tabulkové formě vyhodnoceny spolu s komentářem
k hodnocení.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska bylo kromě návrhu koncepce, jehož nedílnou součástí je
vyhodnocení SEA a vyhodnocení na soustavu Natura 2000, také vypořádání veškerých obdržených
vyjádření.
Závěry posuzování:
Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 (dále také koncepce) není v rozporu
s relevantními cíli dokumentů, které mají vztah k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Návrh
koncepce a jeho vyhodnocení jsou předkládány v jedné variantě.
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Z provedeného hodnocení vyplývá, že jednotlivá opatření koncepce nejsou v rozporu s požadavky
na ochranu životnih
́ o prostř edí a veř ejného zdraví a není mezi nimi žádné, které by mělo
potenciálně významný negativní vliv na životní prostř edi.́ V př ip
́ adě těch rozvojových oblastí, priorit
a opatření, které potenciálně negativní vlivy na životní prostř edí mohou zakládat (záleží na způsobu
provedení následných intervencí), jsou vždy uvedena doporučení ke zmiŕ nění dopadů (v kapitole 65
a 10 vyhodnocení). Na základě všech poznatků vyplývajić ić h z vyhodnocení je konstatováno, že
realizace opatření uvedených v koncepci povede ke zlepšení podmin
́ ek a ochraně veřejného
zdravi.́ Současně nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na veřejné zdravi.́
Z hodnocení vyplývá, že k významnému ovlivnění území okolnić h států nedojde.
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 na
životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významnější
negativní vlivy této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její
schválení. To se týká jak celkového vyhodnocení koncepce, tak i vyhodnocení jednotlivých
strategických cílů, strategických projektů a projektů kraje. Byly identifikovány potenciálně mírně
negativní vlivy, respektive potenciální rizika, u kterých byla navržena doporučení k jejich
předcházení, vyloučení či snížení.
Ze závěrů hodnocení vlivů koncepce dle zákona o ochraně přírody a krajiny vyplynulo, že
významná část z definovaných aktivit má nehmotnou povahu (tvorba projektů, programů, inovací,
spolupráce atd.) a nemůže tak mít ze své podstaty negativní dopad na lokality soustavy Natura
2000. Některé z nich však mohou mít s ohledem na jejich environmentální charakter nepřímý
pozitivní dopad (např. environmentální vzdělávání). Součástí návrhové části, zejména pak
rozvojové oblasti B a C, jsou však také aktivity hmotné povahy, např. výstavba a rekonstrukce
různých typů komunikací, sportovních a turistických areálů, průmyslových zón, OZE apod. Všechny
tyto záměry mohou být potenciálně kolizní ve vztahu k územím evropsky významných lokalit (EVL)
a ptačích oblastí (PO), a to formou prostorového střetu, narušení celistvosti lokality, nárůstu rušení
apod. Vyhodnocení přesné míry ovlivnění těmito aktivitami však brání přílišná obecnost formulací
a absence jejich lokalizace. Z tohoto důvodu je u těchto aktivit uvedeno rozmezí předpokládané
míry vlivu. Je zřejmé, že plány těchto typů aktivit bude nutno v budoucnu posoudit ve fázi záměru
v rámci standardních správních procesů, včetně posouzení záměru podle zákona o ochraně přírody
a krajiny. Bez provedení posouzení podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebude možné
schválení těchto záměrů, a tedy ani jejich následná realizace.
Na základě provedeného posouzení a výše uvedených skutečností zpracovatel vyhodnocení
konstatoval, že koncepce nemá významný negativní vliv na předměty ochrany EVL a PO, ani na
jejich celistvost.
Ze závěru vyhodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že koncepce nebude mít významně
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný úřad podle § 22 odst. b) zákona na základě návrhu
koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyhodnocení vlivů na
soustavu Natura 2000, na základě vyjádření k němu podaných vydává podle § 10g zákona
z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona požadavky a podmínky, kterými budou zajištěny minimální
dopady realizace Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 na životní prostředí a veřejné
zdraví:
1. Při výběru projektů k realizaci v rámci koncepce preferovat projekty s nejvyššími pozitivnim
́ i
̌
př in
osy
a
minima
lni
m
i
negativni
m
i
vlivy
z
hlediska
z
ivotni
h
o
prostř
edi
.
́
́ ́
́
́
́
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2. Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných území a zamezit antropogennim
́ u tlaku
na jejich územi.́ Konkrétní projekty posoudit z hlediska jejich vlivu na př iŕ odu a krajinu.
Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly negativní vlivy (i zprostř edkované) na
zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000, konzultovat s orgány ochrany př iŕ ody.
3. U relevantnić h konkrétnić h projektů posoudit jejich vlivy na životní prostř edí v rámci procesu
EIA, př ip
́ adně biologického či naturového hodnoceni.́
4. Podporu cestovnih
́ o ruchu směrovat zejména mimo zvláště chráněná území s ciĺ em
rozmělnění intenzity návštěvnosti a její sniź ̌ ení zejména v cenných lokalitách.
5. Hromadné sportovní akce pořádané ve volné přírodě vyloučit z území všech EVL a PO
v případě, že by zde hrozilo nadměrné rušení nebo ničení stanovištních předmětů ochrany
či biotopů předmětů druhových.
6. Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory ZPF př edevšim
́
̌
̌
v I. a II. tř id
e
ochrany
ZPF,
omezit
fragmentaci
krajiny,
zachova
vat
krajinny
ra
z
a
migrac
ní
́
́
́ ́
prostupnost územi.́
7. Stavební záměry přednostně umisťovat mimo PUPFL nebo využít pozemky méně významné
tak, aby využití PUPFL co nejméně omezovalo nebo narušovalo hospodaření v lesích
a neomezovalo plnění funkcí lesa.
8. Podporovat využívání hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy,
podporovat bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. Kromě zvýšení konkurenceschopnosti
hromadné, cyklistické a pěší dopravy zlepšováním podmin
́ ek pro jejich využívání (komfort,
telematika, záchytná parkoviště a dalši)́ .
9. U dopravních staveb a staveb, které by mohly své okolí zatížit nadměrným hlukem,
navrhnout a realizovat účinná protihluková opatření (protihlukové stěny, valy, atd.).
Protihluková opatření konzultovat s orgánem ochrany zdraví. Po realizaci stavby ověřit
autorizovaným měřením hluku účinnost těchto opatření.
10. Pro výstavbu př ednostně využívat plochy brownfields, př ip
́ adně výstavbu směřovat do ploch
s nižší bonitou půdy. Upřednostňovat zahušťování zástavby (s ohledem na udržitelný rozvoj
územi)́ př ed zastavováním ve volné krajině.
11. Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části př iŕ ody a zachovat migrační
prostupnost územi.́ Doplňovat adaptační opatř ení na změnu klimatu jako součást výstavby
(stin
́ icí prvky, retence vody, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), podpora ekologicky
šetrnějšić h forem dopravy a podobně).
12. Při výstavbě nových budov či regeneraci stávajić ić h budov uplatňovat adaptační prvky
(zelené fasády, stř echy, využití šedých vod a podobně). V rámci modernizace budov
preferovat energeticky úsporné instalace (např iḱ lad zateplení budov a jiné) a tim
́ snižovat
i vlivy na klima.
13. Při opravě kulturních nemovitých památek (kostelů, zámků apod.) zohlednit možnost výskytu
netopýrů v daných objektech a zajistit jejich ochranu před nepříznivými dopady oprav.
14. Vyloučit výstavbu domů a bytů z území EVL a PO, zejména vyloučit fyzické zábory biotopů
zvláště chráněných druhů, jež jsou předměty ochrany EVL a PO, a dále zábory stanovišť,
jež jsou předměty ochrany EVL.
15. Při zateplování budov zohlednit možnost přítomnosti netopýrů v budovách a zajistit jejich
ochranu.
16. Při navrhování nové dopravní a turistické infrastruktury hledat a navrhnout varianty bez
negativního vlivu na předměty ochrany a celistvost EVL a PO, případně s nejmenším
možným negativním vlivem.
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17. Pro nové OZE využívat, tam kde je to možné, plochy brownfields či budovy (s ohledem na
pámátkové zóny apod.). Nové zdroje OZE umisťovat mimo zvláště chráněná území, EVL,
PO a jejich ochranná pásma a respektovat i další požadavky orgánů ochrany př iŕ ody.
Zařízení k výrobě energie z OZE umisťovat rovněž mimo vysoce produkční půdy, tj. mimo
půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany (dle BPEJ).
18. Při plánování a realizaci záměrů na obnovu krajiny a záměrů v oblasti ochrany přírody
postupovat v souladu s plány péče a soubory doporučených opatření jednotlivých
chráněných území.
19. Při navrhování staveb pro čištění odpadních vod využívat varianty bez negativního vlivu na
předměty ochrany a celistvost EVL a PO, případně s nejmenším možným negativním
vlivem.
20. V oblasti rybnikářství nepodporovat intenzifikaci chovu ryb a necitlivou obnovu nádrží (např.
likvidaci litorálů).
21. V oblasti péče o les na území EVL podporovat obnovu přirozené struktury lesa
se stanovištně původními druhy dřevin a zvyšovat zásobu mrtvého dřeva.
22. Při navrhování OZE využívat varianty bez negativního vlivu na předměty ochrany
a celistvost EVL a PO, případně s nejmenším možným negativním vlivem.
23. Vyloučit výstavbu jakýchkoliv nových příčných objektů na úsecích řek, jež jsou součástí
EVL, kde předměty ochrany tvoří vodní živočichové či na vodu vázaná jejich stanoviště.
24. Vyloučit výstavbu větrných elektráren v trasách migračních cest ptáků a letounů a na území
ptačích oblastí s přítomností vhodných stanovišť pro ptačí předměty ochrany.
25. Pro zadržování vody v krajině vybiŕ at př iŕ odě bliź ká opatř ení a soustř edit se na komplexní
krajinář ská ř ešeni.́
26. U vodohospodář ských opatř ení upř ednostňovat př iŕ odě bližší opatř ení (např. poldry)
a jakékoliv další zásahy, u nichž by se eventuálně mohly očekávat negativní zásahy nebo
ovlivnění ZCHÚ a soustavy Natura 2000 konzultovat s orgány ochrany př iŕ ody a podrobit je
biologickému hodnoceni,́ v př ip
́ adě možného zásahu do EVL a PO také naturovému
hodnoceni.́
27. Při umisťování záměrů, které znamenají realizaci nového stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, zohlednit stávající stav imisní zátěže znečištění ovzduší v dotčeném území. Při
plánování nového stacionárnih
́ o zdroje znečišťování ovzduší je nutno vždy pečlivě posoudit
̌
vhodnost jeho umiś tení i z hlediska možnosti ovlivnění nejbližší obytné zástavby emisemi
z navrhovaného zdroje a podporovat opatř ení pro snižování emisí z lokálnić h topenišť.
28. V průběhu revitalizace/regenerace území je nutno zajistit, aby byly eliminovány nebo
alespoň minimalizovány negativní dopady provádění prací na životní prostř edi.́ Zohlednit
principy adaptace na klimatickou změnu a přizpůsobit jí regeneraci území.
29. Rozvij́ et environmentální vědomí obyvatel, zejména v těch oblastech, které nejsou bez
zapojení veř ejnosti řešitelné (znečištění ovzduší z malých zdrojů, omezování vlivů dopravy
na životní prostř edi,́ nakládání s odpady, adaptace na změnu klimatu, ochrana př iŕ ody
a dalši)́ .
Upozornění příslušného úřadu:
Dle ust. § 10g odst. 4 zákona je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky
obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán
povinen svůj postup odůvodnit.
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Dle ust. § 10g odst. 5 je předkladatel povinen zveřejnit schválenou koncepci, a to včetně
prohlášení, které obsahuje zejména informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci.
Dle ust. § 10g odst. 6 zákona o zveřejnění prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů
informovat příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky.
Statutární město Pardubice, město Holice, město Přelouč, město Chrudim, město Hlinsko,
město Litomyšl, město Moravská Třebová, město Polička, město Svitavy, město Česká
Třebová, město Králíky, město Ústí nad Orlicí, město Lanškroun, město Vysoké Mýto, město
Žamberk a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní ve smyslu § 16
odst. 2 zákona stanovisko ke koncepci a informaci a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce
nahlížet, na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona statutární město Pardubice, město Holice,
město Přelouč, město Chrudim, město Hlinsko, město Litomyšl, město Moravská Třebová,
město Polička, město Svitavy, město Česká Třebová, město Králíky, město Ústí nad Orlicí,
město Lanškroun, město Vysoké Mýto a město Žamberk o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšení stanoviska ke koncepci na úřední desce a to v nejkratším možném termínu. Toto
vyrozumění zasílejte elektronicky na emailovou adresu: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným podle správního řádu
a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Předkladatel koncepce:
1.

Pardubický kraj

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
2.

Pardubický kraj

3.

statutární město Pardubice

4.

město Holice

5.

město Přelouč

6.

město Chrudim

7.

město Hlinsko

8.

město Litomyšl

9.

město Moravská Třebová

10. město Polička
11. město Svitavy
12. město Česká Třebová
13. město Králíky
14. město Ústí nad Orlicí
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15. město Lanškroun
16. město Vysoké Mýto
17. město Žamberk
Dotčené orgány:
18. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy
19. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy
20. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
21. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
22. Obvodní báňský úřad pro území Královehradeckého a Pardubického kraje
23. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje
25. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
26. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Na vědomí:
27. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence

11

