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Stručný popis koncepce:
Aktualizovaná Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 20102016, po aktualizaci na léta 2010-2020 (dále též jen „Aktualizovaná RIS MSK“) je základním
koncepčním dokumentem, určujícím pro následující roky hlavní směry rozvoje inovačního
prostředí Moravskoslezského kraje. Aktualizovaná RIS MSK je zpracována jako střednědobý
až dlouhodobý strategický dokument, který navazuje na stávající Regionální inovační strategii
z roku 2010.
Aktualizace vychází ze stávajícího dokumentu, využívá tedy jak původní strukturu, tak
i upravenou (aktualizovanou) analytickou část (hlavní změny probíhají v části návrhové).
Návrhová část se v současné době nachází ve stadiu projednání a schválení specifických
strategických cílů, které vycházejí z globálních strategických cílů původní koncepce, Radou
Moravskoslezského kraje. Návrhová část je podkladem pro případnou úpravu realizačního
rámce a způsobu monitoringu realizace strategie.
Z hlediska struktury je návrhová část Aktualizované RIS MSK tvořena na nejvyšší
úrovni vizí, která byla zformulována na základě zvážení rozvojového potenciálu regionu.
K jejímu naplnění slouží globální cíl, zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
Moravskoslezského kraje na globálních trzích. K jeho dosažení budou sloužit aktivity
rozdělené do čtyř prioritních oblastí:
Prioritní oblast A – Transfer technologií, Prioritní oblast B – Lidské zdroje, Prioritní
oblast C – Internacionalizace, Prioritní oblast D – Koordinace a implementace regionální
inovační strategie. Každá prioritní oblast obsahuje specifické cíle, jejichž naplnění by mělo
zajistit dosažení uvedeného globálního cíle.
Aktualizovaná koncepce je určena orgánům veřejné správy, partnerům
Moravskoslezského kraje, aktérům z rad odborníků a podnikatelů, působícím v jednotlivých
oblastech rozvoje Moravskoslezského kraje. Jak je uvedeno výše, v analytické části
vycházející z analýzy původní koncepce, bude koncepce obsahovat zhodnocení problematiky
rozvoje Moravskoslezského kraje v jednotlivých průřezových částech v minulosti
a současnosti, trendy vývoje a další analytické informace. V návrhové části bude obsahovat
standardní strukturu návrhu strategie – tedy vizi, cíle a aktivity (včetně příkladného výčtu
potenciálních projektů nebo skupin projektů, naplňujících aktivity). Implementaci strategie
podpoří návrh realizace, implementačních struktur, monitorování, prezentace a marketingové
strategie na podporu realizace opatření koncepce.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce Aktualizovaná RIS MSK, zpracované v rozsahu přílohy č. 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“) bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo
dne 22. 12. 2011. Po kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno v Informačním
systému SEA a rozesláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům k vyjádření.
Zjišťovací řízení ke koncepci Aktualizovaná RIS MSK bylo zahájeno dne 9. 1. 2011
zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet
na úřední desce Moravskoslezského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna
v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce
MZP122K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 10. 2. 2012 vydáním závěru zjišťovacího řízení
(č. j. 11100/ENV/12), v němž příslušný úřad došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci
ustanovení § 10a odst. 1 písmeno c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude
proto zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle
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ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a součástí vyhodnocení bude
i hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle
§ 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon č. 114/1992 Sb.“) a hodnocení vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále
též jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 16. 3. 2012.
Dne 26. 3. 2012 byl návrh koncepce včetně vyhodnocení rozeslán všem dotčeným
subjektům a rovněž byla informace zveřejněna v Informačním systému SEA. Dne 3. 4. 2012
byl návrh včetně vyhodnocení zveřejněn na úřední desce Moravskoslezského kraje podle
§ 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce
včetně vyhodnocení se konalo dne 18. 4. 2012 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne
20. 4. 2012.
Stručný popis posuzování:
Posouzení vlivů Aktualizované RIS MSK na životní prostředí bylo provedeno
v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, a při zohlednění závěrů zjišťovacího řízení. Posuzování bylo prováděno
převážně průběžně v souběhu se zpracováním koncepce, k posouzení byla využita metoda
referenčních cílů ochrany životního prostředí, to znamená porovnávání možného vlivu
globálních cílů, specifických strategických cílů a aktivit / projektů koncepce
se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí.
Součástí Aktualizované RIS MSK bylo hodnocení vlivu koncepce dle § 45i a § 45h
zákona č. 114/1992 Sb., a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti a stav jejich ochrany. Zpracováno bylo též hodnocení vlivu koncepce
na veřejné zdraví.
Negativní vlivy posuzované koncepce na životní prostředí lze celkově hodnotit jako
málo významné až nevýznamné. Možné problémové okruhy byly specifikovány v rámci
předkládaného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a hodnocení vlivů
koncepce na lokality soustavy Natura 2000 a byla navržena odpovídající opatření
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce.
Ze samostatného hodnocení autorizovanou osobou vyplývá, že posuzovaná koncepce
nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty
ochrany; podobně lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vyloučit významný negativní vliv
koncepce i v případě ostatních území a objektů vyžadujících zvláštní ochrany (ZCHÚ, ÚSES,
území památkové ochrany, apod.).
Na základě stávajících výstupů procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány takové negativní vlivy této
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení.
Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při realizaci koncepce, budou v rámci
výběru projektů pomocí stanovených kritérií a s využitím monitoringu realizace koncepce
podchyceny a účinně eliminovány, minimalizovány nebo kompenzovány.
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Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání
vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Aktualizovaná Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
na léta 2010-2016, po aktualizaci na léta 2010-2020“
verze březen 2012

za dodržení níže uvedených podmínek (část A):
1.

Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, jež budou
naplňovat cíle koncepce, budou uplatňována opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce, specifikována v kapitole 7 a 12 vyhodnocení.

2.

Podporovat naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí vztahujících se
ke koncepci. Při realizaci koncepce respektovat kromě uvedených referenčních cílů
životního prostředí také ochranu ZPF a požadavky památkové péče.

3.

Konkrétní projekty, aktivity a opatření budou uskutečňovány za respektování ochrany
ZCHÚ a lokalit zvláště chráněných druhů, včetně obecné ochrany přírody, v souladu
se zákonem 114/1992 Sb.

4.

Sledovat vývoj kvality životního prostředí na území Moravskoslezského kraje
dle odpovídajících indikátorů. Návrh indikátorů je uveden v kapitole 9 vyhodnocení.

5.

Při přípravě jednotlivých projektů, které mohou mít vliv na zvláště chráněná území,
je nezbytné respektovat jejich ochranné podmínky a plány péče o ně. Při posuzování
konkrétních projektů respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Do přípravy, následného výběru a schvalování konkrétních projektů zapojit
příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, obecní úřady s rozšířenou působností
a Správy CHKO Jeseníky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy.

6.

Při realizaci staveb zasahujících do CHOPAV nebo ochranných pásem vodních zdrojů
respektovat podmínky vyplývající z ochrany těchto zdrojů.

7.

Při realizaci Aktualizované RIS MSK dbát především na problematiku ochrany ovzduší
(omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší) a využít tak plánované inovace
především ke snížení koncentrací škodlivin v ovzduší Moravskoslezského kraje.

8.

Zajistit sledování implementace koncepce z hlediska dopadů na životní prostředí
a veřejné zdraví, zejména pravidelným vyhodnocováním výsledků monitoringu vlivů
opatření realizovaných v rámci koncepce na životní prostředí, pravidelným
zveřejňováním výsledků monitoringu, zajištěním dostatečné informovanosti všech
skupin zainteresovaných v implementaci koncepce o environmentální problematice
a o možných vazbách připravovaných projektů na životní prostředí.

9.

Navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře výběru projektů, financovaných
z rozpočtu předkladatele, s využitím environmentálních kritérií.
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10.

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 o posuzování vlivů
na životní prostředí, případně hodnocením na EVL a ptačí oblasti podle zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v těch případech, kdy uvedeným
povinnostem podporované projekty podléhají.

11.

Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů
na životní prostředí, budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit
realizaci navrhovaného záměru a ani ho uskutečnit. Toto se týká také projektů, které
nejsou v koncepci uvedeny, ale v budoucnu budou v rámci koncepce podporovány.

12.

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.

Realizace koncepce „Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta
2009 - 2016 (po aktualizaci 2009 - 2020)“ nebude mít významný negativní vliv
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek
(část B):
13.

Veškeré aktivity a opatření navrhované v koncepci budou realizovány s respektováním
integrity a územní ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto
území.

14.

Každý potenciálně kolizní projekt (zejm. novostavby objektů, změny technologií, apod.)
bude před schválením realizace pečlivě vyhodnocen, resp. posouzen v rámci procesu
jeho přípravy z hlediska vlivů na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu
Natura 2000 ve smyslu ustanovení § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

v z. Mgr. Daniel BRIX, v. r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk razítka se státním znakem č. 11)
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