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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 10d 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 
 
Identifikační údaje:  
Název: „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“ 
Umístění: Zlín, Otrokovice, Fryšták, Březnice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Tečovice, Veselá, 
Želechovice nad Dřevnicí 
Předkladatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

 
Charakter koncepce:  
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 (dále jen IPRÚ Zlín) je určen orgánům 
veřejné správy, obcím a partnerům města Zlína a aktérům z řad odborníků a podnikatelů, 
působících v jednotlivých oblastech rozvoje v dotčeném území. 

V analytické části koncepce obsahuje zhodnocení problematiky rozvoje území, jak ve formě 
analytických údajů, zahrnutých do profilu území, tak i ve formě jejich formalizace do podoby 
SWOT analýzy, analýzy problémů a analýzy potřeb. V návrhové části obsahuje standardní 
strukturu návrhu strategického plánu – tedy vizi, strategické a specifické cíle a popis prioritních 
oblastí a popis opatření. 

Cílem je vymezení integrované oblasti v okolí statutárního města Zlína jako zájmového území pro 
uplatnění urbánní dimenze regionální politiky EU, představované v období 2014–2020 nástrojem 
IPRÚ.  
Analýza je zpracována na základě analýzy funkčních vztahů mezi jádrovým městem (Zlín) 
a obcemi v jeho zázemí, přičemž intenzita těchto vztahů vyjadřuje míru funkčního zapojení dané 
obce do území. 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 7.11.2014 
oznámení koncepce „IPRÚ Zlín“.  
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Dne 18.11.2014 Krajský úřad Zlínského kraje rozeslal informaci o oznámení Koncepce dotčeným 
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň ji zveřejnil na úřední 
desce Krajského úřadu Zlínského kraje a v Informačním systému SEA (kód koncepce ZLK014K).  

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

KÚ ZK, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik obdržel 
vyjádření od 10 subjektů. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli Koncepce 
k využití. 

 

 
ZÁVĚR: 

Na základě předloženého oznámení Koncepce, obdržených vyjádření a podle kritérií uvedených 
v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedl krajský úřad zjišťovací 
řízení podle § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem: 
 
Koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“ naplňuje dikci ustanovení 
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení požadujeme zpracovat v rámci 
základních zákonných požadavků daných § 2, § 10b a přílohou č.9 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Dále je nutné ve vyhodnocení Koncepce vypořádat a případně zohlednit 
relevantní připomínky z došlých vyjádření. 

Jelikož orgán ochrany přírody KÚ ZK ve svém stanovisku podle §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“) ze dne 6.10.2014, čj. 56625/2014 nevyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce 
hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle §45h a §45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný 
záměr, bude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit 
posuzovatele a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní 
na internetu.  

Návrh koncepce společně s vyhodnocením dodá předkladatel příslušnému úřadu ve 2 písemných 
vyhotoveních a na 18 CD. 

Po splnění podmínek v § 10f odst. 2 zákona zveřejní Krajský úřad návrh koncepce. Předkladatel 
zajistí konání veřejného projednání návrhu koncepce a zveřejní informaci o místě a času konání 
tohoto projednání na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území 
obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Veřejné projednání návrhu 
koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce 
příslušnému úřadu. 
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Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru 
zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 
odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetu na adrese Krajského úřadu Zlínského 
kraje http://www.kr-zlinsky.cz a v Informačním systému SEA na internetových stránkách CENIA 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce ZLK014K.  

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru  

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-zlinsky.cz/vismo/index.asp
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Rozdělovník: 
 
Předkladatel:  
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

 
 kopie došlých 
vyjádření 
 

 
Dotčené územní samosprávné celky:  
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín  
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín  
Město Otrokovice, nám.3 května 1340, 765 02 Otrokovice 
Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták 
Obec Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín 
Obec Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná 
Obec Lípa, Lípa č.118, 763 11 Pošta Želechovice nad Dřevnicí 
Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína 
Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4 
Obec Veselá, Veselá 130, 76315 Slušovice 
Obec Želechovice nad Dřevnicí, 4.května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
 

 

Dotčené správní úřady:  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída T. Bati 21, 
761 90 Zlín 

 

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12, 761 70 
Zlín  
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám.3 května 1340, 765 02 
Otrokovice 
Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták 
Obecní úřad Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín 
Obecní úřad Hvozdná, Hlavní 210, 763 10 Hvozdná 
Obecní úřad Lípa, Lípa č.118, 763 11 Pošta Želechovice nad Dřevnicí 
Obecní úřad Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína 
Obecní úřad Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
Obecní úřad Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4 
Obecní úřad Veselá, Veselá 130, 76315 Slušovice 
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 4.května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

 

  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 
760 01 Zlín 

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 
792/13, 767 01 Kroměříž 

 

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
Obvodní Báňský pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 
761 01 Kroměříž 

 

 
Na vědomí: 

 

Tiskový odbor Zlínského kraje      
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice  

 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc   
  
  
EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno 
RADDIT consulting s.r.o., Krmelín, Fojtská 574, 739 24 
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