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Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ 

 

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

vydal dne 11. 2. 2022 k návrhu „Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy 

2021+“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: MSK 142466/2021). 

 

Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky navazující na vydané stanovisko 

(viz § 10 g): 

 

(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je 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 

zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. 

 

(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména: 

 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odst. 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které 

příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

Níže je uvedeno Prohlášení popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5 v rámci uvedeného návrhu 

upravené koncepce. 
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A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

1. Zajištění pásů zeleně podél nových obchvatů pro 
začlenění těchto staveb do krajiny, záchytu emisí a snížení 
hlučnosti. 

Akceptováno. Požadavek je uveden ve Strategii 
v rámci tématu 1.5 Udržitelná mobilita a dopravní 
infrastruktura. 

2. Nová výstavba parkovacích míst při současné ochraně 
zeleně a využití propustných povrchů, výstavba 
parkovacích domů. 

Akceptováno. Požadavek je uveden ve Strategii 
v rámci tématu 1.6 Kvalita životního prostředí.  

3. Při výstavbě nových úseků cyklostezek současně doplnit 
zeleň. 

Akceptováno. Požadavek je uveden ve Strategii 
v rámci tématu 1.5 Udržitelná mobilita a dopravní 
infrastruktura. 

4. Téma energetického využití odpadů řešit ve vazbě na 
předpokládané záměry na krajské úrovni. 

Akceptováno. Požadavek je uveden ve Strategii 
v rámci tématu 4.3 Oběhové hospodářství. 

5. Při přípravě konkrétních projektů postupovat v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. Při přípravě konkrétních projektů 
bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

„Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+“ je zaměřen na území statutárního města 

Opavy, nejsou proto předpokládány žádné významné přeshraniční vlivy koncepce na životní 

prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního posuzování. 

 

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Při přípravě Strategického plánu byly zvažovány a diskutovány různé alternativy jeho dílčích částí, 

nicméně konečným výsledkem prací je předložení koncepce v jediné variantě. 

Na základě hodnocení provedených v rámci kapitoly 6 Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny 

takové negativní vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu 

navrhnout variantní řešení koncepce (viz také kap. 8.1 Vyhodnocení). Z uvedeného důvodu je proto 

z pohledu procesu SEA zpracování koncepce v jedné variantě považováno za dostačující.  

 

D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí 

 

Dokument „Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+“ byl zpracováván dle principů 

strategického plánování rozvojových dokumentů se zapojením klíčových aktérů do jeho přípravy, 

především prostřednictvím pracovních skupin, zástupců statutárního města Opavy a veřejnosti. 

Zapojení územních stakeholderů je klíčovým předpokladem toho, aby uvedená koncepce byla 

respektována všemi klíčovými partnery.  
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Procedura posuzování koncepce probíhala v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Veřejnost byla zapojena v souladu s obligatorními kroky, stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejnost tedy měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení. 

Oznámení koncepce bylo v souladu s požadavkem § 10 c) odst. 2 zákona příslušným úřadem 

zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací 

řízení bylo zahájeno výše uvedeným zveřejněním dne 30. 8. 2021. Každý mohl podle § 10c) odst. 3 

zákona zaslat příslušnému úřadu své písemné vyjádření k Oznámení. Na základě vyjádření doručených 

k Oznámení byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydán 22. 9. 2021 Závěr zjišťovacího řízení, 

který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných požadavků, 

daných § 2 a 10 b) a přílohou č. 9 zákona. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. 

Veřejnost měla dále možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od 

doby jeho zveřejnění dne 26. 11. 2021 do 5 dnů po skončení veřejného projednání a osobně také 

v rámci účasti na tomto veřejném projednání dne 17. 1. 2022. Veřejného projednání se zúčastnili 

zástupci statutárního města Opavy jako předkladatele koncepce, zástupci odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako příslušného úřadu a zpracovatelé 

koncepce a Vyhodnocení. Veřejnost se VP nezúčastnila. Veškeré dokumenty byly zveřejněny 

v informačním systému SEA a další informace, včetně termínu konání veřejného projednání, také na 

úřední desce Statutárního města Opava. 

 

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h 

 

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Statutární město Opava, jako 

předkladatel koncepce „Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+“ bude 1x za rok (od 

roku 2023) vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Provádění koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude 

hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce na základě 

indikátorů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (viz kap. 9 Vyhodnocení). Monitoring 

naváže na rozhodování o podpoře a výběru projektů dle environmentálních kritérií, tak jak byly taktéž 

stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení. Výsledky pravidelného monitoringu budou předkládány 

vedení statutárního města Opava a zveřejňovány na internetových stránkách města v sekci, kde je 

zveřejněna samotná koncepce.   

Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní 

prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 

informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně koncepce.  

V souvislosti s návrhem indikátorů je potřeba zmínit, že samotný Strategický plán obsahuje vlastní 

návrh indikátorů, prostřednictvím kterých budou monitorovány cíle Strategického plánu a aktivity 

Akčních plánů. Tyto indikátory jsou však pouze návrhem a budou upřesněny v rámci akčního plánu. 

Nejsou proto totožné se stanovenými indikátory v rámci předkládaného Vyhodnocení. 


