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Závěr zjišťovacího řízení koncepce 
„Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“ 

 
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:                               Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+ 
 
Předkladatel:               Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 
  
Zástupce předkladatele:  RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti RADDIT consulting s.r.o., se sídlem 

Krmelín, Fojtská 574, 739 24, IČ 27811221 
 
Umístění: Kraj:                Moravskoslezský 

 Obec:               Opava 

                                                 
Charakter koncepce:        Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+ bude základním střednědobým až 

dlouhodobým koncepčním dokumentem města Opavy. Strategický plán bude 
důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města, tak i pro 
koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě. 
Záměrem města Opavy je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout 
zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné kroky k rozvoji města 
a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých 
rozvojových záměrech. 

 Dokument tvoří „Analytická část“, „Návrhová část“ a „Implementační část“.  
V současnosti je zpracována pouze Analytická část, projednávána je Návrhová část 
a zpracována bude Implementační část.  

 Analytická část - Cílem bylo stručné zhodnocení stavu a vývoje města  
a identifikace klíčových témat pro rozvojové priority města. Hlavní závěry 
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analytické části jsou strukturovány do hlavních zjištění a SWOT analýz, které jsou 
stěžejním východiskem pro návrhovou část.  

 Návrhová část - Navazuje na analytickou část a v současnosti je rozpracovávaná. 
V rámci návrhové části dojde k definování hlavních rozvojových priorit města, vize 
a cílů strategie. Součástí návrhové části pak budou konkrétní aktivity, sestavené 
na základě typových projektů. Současné členění návrhové části je stručně popsáno 
v oznámení.  

 Implementační část - Úkolem implementační části je zajistit mechanismy pro 
naplňování Strategie města. Bude například obsahovat popis aktivit, odpovědnosti, 
popis zajištění cílů v rámci úřadu a také monitorovací indikátory pro zajištění 
hodnocení naplňování stanovených cílů. Součástí bude sestavení akčního plánu 
pro rok 2022-2024. 

 
Návrhové období:                2021+ 
 
Zpracovatel oznámení:        RADDIT consulting, s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČ 27811221 
 
 
 
Průběh zjišťovacího řízení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný 
správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
a na základě § 22 písm. b) 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 (dále „zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí“), (dále „příslušný úřad“), obdržel  dne 25. 8. 2021  kompletní oznámení 
koncepce „Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“. Dne 30. 8. 2021 zveřejnil příslušný úřad informaci  
o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno  
v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána dotčeným orgánům  
a územně samosprávným celkům. 
 
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce 
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 30. 8. 2021 na úřední desce krajského 
úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - 
E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“, dále pak 
na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K. Lhůta 20 dnů pro zaslání 
vyjádření k oznámení koncepce  uplynula dne 20. 9. 2021. V uvedené lhůtě byla doručena tato 
vyjádření: 

1) Vyjádření krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, č. j. MSK 114311/2021 ze dne 17. 9. 2021, 

2) Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 59623/2021/OP/HOK ze dne 
13. 9. 2021,  

3) Vyjádření magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č.j. MMOP 111503/2021 ze dne 15. 9. 
2021. 

 

http://www.msk.cz/
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Krajský úřad obdržel v zákonném termínu vyjádření celkem 3 subjektů. Připomínky týkající se obsahu  
a rozsahu posouzení v nich nebyly uplatněny. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli, resp. 
jeho oprávněnému zástupci k vypořádání.  

 

Závěr 
Krajský úřad, na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze  
č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že  
 
 

koncepce „Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“  
může mít významný vliv na životní prostředí a bude provedeno její vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví  
 

dle 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 (dále zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí). 
 
Odůvodnění: 
Koncepce „Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+“ je koncepcí místního významu, je tedy předmětem 
posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a to na základě screeningového zjišťovacího řízení.  Zjišťovací řízení bylo podle ust. § 10d odst. 1 
téhož zákona provedeno s cílem zjistit, zda provádění koncepce může mít významný vliv na životní prostředí 
 a zda bude posuzována podle tohoto zákona. S ohledem na míru rozpracovanosti koncepce příslušný úřad 
nemohl zjišťovací řízení zodpovědně a odůvodněně uzavřít se závěrem, že proces SEA bude ukončen.   
V oznámení chybí podrobnější rozpracování návrhové části do specifických cílů a opatření (aktivit), nicméně na 
straně 12 zpracovatel SEA oznámení uvádí, že  koncepce stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů z přílohy 
č. 1 zákona, čímž predikuje naplnění dikce § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem 
zjišťovacího řízení bylo dále upřesnění rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí  
a veřejné zdraví, přičemž rozsah a obsah vyhodnocení je uveden následovně.  
 
Také s ohledem na míru rozpracovanosti koncepce, kdy v době předložení oznámení je zpracována pouze 
Analytická část, tedy je ve fázi, kdy v oznámení jsou uvedeny na straně 10-11 prioritní oblasti a strategické cíle, 
chybí však další rozpracování do specifických cílů a opatření (aktivit), a kdy předpokládané vlivy (kapitola D.) se 
dle oznámení usuzují na obecné úrovni z důvodu, že návrhová část se teprve zpracovává, je obsah a rozsah 
stanoven obecněji. Nicméně v době předložení vyhodnocení vlivů na životní prostředí spolu s návrhem 
koncepce dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je již předpoklad znalosti konkrétních 
opatření, která musí být s náležitou podrobností ve vyhodnocení zohledněna. 
 
Vyhodnocení je tedy nutno zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných zejména § 2, §10b  
a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke 
koncepci, ale také se zaměřením na další aspekty, zejména:  
 
- Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními mezinárodními, národními a krajskými koncepcemi.  
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- Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), významné 
krajinné prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“), 
biodiverzitu, migrační prostupnost území, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny a zda 
předkládaný materiál respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané zákonem  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bližší ochranné podmínky dané 
zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity, rozmanitost 
ekosystémů a na navržený nebo vymezený ÚSES.  

- Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP, přírodní 
parky, ÚSES, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů  
a krajiny.  

- Stanovit případné podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů 
na přírodu a krajinu.  

- Vyhodnotit vlivy ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových vod.  

- Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, zejména  
s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké míry vytváří koncepce podmínky pro omezení záboru 
půdy ve volné krajině. 

- Vyhodnotit vlivy navrhovaných cílů a opatření na kvalitu ovzduší. V případě negativních vlivů na kvalitu 
ovzduší navrhnout taková opatření, aby byly tyto negativní dopady minimalizovány a aby byly vytvořeny 
podmínky pro zlepšování kvality ovzduší. 

- Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na dochované kulturní dědictví (architektonické  
i archeologické). 

-  V případě, že budou v návrhu koncepce uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční záměry, požadujeme 
vyhodnotit jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických a kumulativních vlivů. 
Dále vyhodnotit, zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení dotčeného území a přírodní 
hodnoty krajiny. 

- Jasně definovat a zdůvodnit, zda koncepce má či nemá přeshraniční vliv. Vzhledem k návaznosti území kraje 
na státní hranice je nutno kapitolu, která se bude zabývat možnými přeshraničními vlivy, rozpracovat a řádně 
tuto kapitolu odůvodnit. 

 

Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad obdržel v průběhu 
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat  
a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA. 
  
Natura 
Součástí oznámení záměru byla stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: krajského úřadu Moravskoslezského kraje – Odboru 
životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, ministerstva životního prostředí – Odboru 
výkonu státní správy 9, Ostrava - Čs. Legií č. 5, 702 00 Ostrava a AOPK ČR - Regionálního pracoviště Správa 
CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava. Z obdržených stanovisek vyplývá, že lze vyloučit významný 
vliv koncepce na lokality evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.    
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Další postup dle § 10e 

Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení dle § 19 a informovat o tom 
příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.  
 
Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 1x v listinné a 1x v elektronické podobě.  
 
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru 
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň dotčené územní 
samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému úřadu písemné potvrzení o vyvěšení této informace na 
úřední desce.  
 
Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední 
deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Strategický plán 
rozvoje města Opavy 2021+“. Veškeré informace o koncepci včetně došlých vyjádření jsou zveřejněny také na 
webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K. 

  

 

 

 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
 
po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Ing. Táňou Hamplovou 
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
 
 
Přílohy (obdrží oprávněný zástupce předkladatele) 

1) Vyjádření krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, č. j. MSK 114311/2021 ze dne 17. 9. 2021, 

2) Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 59623/2021/OP/HOK ze dne 
13. 9. 2021,  

3) Vyjádření magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č.j. MMOP 111503/2021 ze dne 15. 9. 
2021. 

 
ROZDĚLOVNÍK: 

Dotčené územní samosprávné celky 
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde  
 Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava – předkladatel  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK031K
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Dotčené orgány 
 Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava  
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde 
 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava  
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2, 702 00 

Moravská Ostrava a Přívoz   
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava   
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava 
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18,     

702 00 Ostrava 
  

 
Dále obdrží  
 RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti RADDIT consulting s.r.o., se sídlem Krmelín, Fojtská 574, 739 

24 – zástupce předkladatele 
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava 
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