MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 16. 9. 2011
Č. j.: 71866/ENV/11

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název:

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje

Charakter koncepce:
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (dále jen „RIS OK“) je součástí
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (dále jen „PRUOOK“), který řeší
z koncepčního hlediska řadu problémů spojených s rozvojem podnikatelského prostředí
a kvality pracovní síly. RIS OK na tento program odkazuje a konkrétními opatřeními
v klíčových oblastech má snahu přispět k ekonomickému rozvoji regionu postavenému
na konkurenceschopnosti.
RIS OK by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která
vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií.
RIS OK je dlouhodobý koncepční materiál pořizovaný na přibliţně 10 let. Konkrétní
opatření a projekty budou realizovány v následujících dvou letech od schválení koncepce.
Průběţně bude probíhat aktualizace této strategie.
Umístění:

Olomoucký kraj

Předkladatel:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15. 8. 2011 zveřejněním informace o oznámení
koncepce v Informačním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce MZP119K. Informace o oznámení a oznámení koncepce byly rovněţ
zveřejněny na úředních deskách krajských úřadů. Informace o oznámení koncepce byla
písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
V důsledku toho, ţe orgán ochrany přírody (Správa CHKO Jeseníky) vydal
stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv RIS OK na příznivý stav předmětu ochrany
nebo na celistvost evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Jeseníky, bylo zpracováno
posouzení vlivu RIS OK dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů. V tomto posouzení byl vyloučen významný negativní vliv
na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a na celistvost těchto lokalit.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrţelo vyjádření celkem od 11 subjektů.
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly vyuţity jako podklad pro vydání
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření budou předány předkladateli
koncepce k vyuţití.
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdrţených k oznámení koncepce
provedlo Ministerstvo ţivotního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje nebude posuzována podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, neboť nemá významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Odůvodnění:
1) V posouzení vlivu koncepce dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl vyloučen významný negativní vliv
na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a na celistvost těchto
lokalit.
2) Ţádný z dotčených orgánů státní správy nevznesl k oznámení změny koncepce takové
závaţné připomínky, které by vyţadovaly provedení plného procesu posuzování vlivů
na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zájmy ochrany ţivotního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními
postupy podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
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Přílohy: obdrží předkladatel
Kopie vyjádření obsahující připomínky ke koncepci:
1) kopie vyjádření statutárního města Olomouce
2) kopie vyjádření Úřadu městyse Velký Újezd
3) kopie vyjádření České inspekce ţivotního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc
4) kopie vyjádření Ministerstva ţivotního prostředí, odboru ochrany vod
5) kopie vyjádření Ministerstva ţivotního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody
6) kopie vyjádření p. Ing. Slavomíra Bušiny
7) kopie vyjádření statutárního města Přerov
8) kopie vyjádření Městského úřadu Litovel
9) kopie vyjádření Krajský úřad Olomouckého kraje, odboru ţivotního prostředí a
zemědělství
10) kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu v Ostravě
11) kopie vyjádření Krajské hygienické stanice v Olomouci
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