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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:  

 

„Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“ 

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“) zasíláme informaci o oznámení 

koncepce „Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“ 

(dále též „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, 

že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně 

o zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení 

možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně 

s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 

prostředí a zemědělství zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce 

do 28. 1. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední 

desce Kraje Vysočina.  

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení 

informace na úřední desce územně samosprávných celků. Toto vyrozumění zasílejte 

elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr-vysocina.cz. 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
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OZPZ   62/2020 
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Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu 

ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení 

koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to 

nejpozději do 28. 1. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na 

úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona. Současně žádáme, aby případné 

vyjádření obsahovalo i doporučení:  

1) Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí 

a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení 

zejména zaměřit.  

2) Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy 

na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.  

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout v Informačním systému SEA 

na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem 

koncepce VYS026K. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: oznámení koncepce  
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Rozdělovník (datovou schránkou):   
 

Předkladatel koncepce: 

1) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 16, 587 33 Jihlava 

 

Dotčené územní samosprávné celky a jejich správní úřady - odbory životního prostředí 
(datovou schránkou): 

2) Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - zde 

3) Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

4) Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

5) Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 

6) Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

7) Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

8) Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 

9) Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

10) Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

11) Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

12) Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 

13) Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

14) Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

15) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč-Vnitřní Město 

16) Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

17) Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Dotčené správní úřady (datovou schránkou): 

18) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – 
Chodov 

19) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 
Havlíčkův Brod 

20) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 

21) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava - zde 

22) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava - zde 

23) Obvodní báňský úřad, pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26, 460 
01 Liberec 

Na vědomí (datovou schránkou): 

24) Česká inspekce životního prostředí, Na břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

25) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč 
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ODD LENÍ 
SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY 
Nám stí 317 
538 25 Nasavrky 
tel.: +420 469 326 500 
fax: +420 469 326 515 
ID DS: kpddyvy 
e-mail: zelhory@nature.cz 
www.nature.cz 
 
 
 
 

 
 

NůŠE ZNůČKů: 5849/VC/19                     VYŘIZUJE:  Mgr. Pe ina                      V NASAVRKÁCH DNE: 21. 12. 2019 

 
 
Agentura ochrany p írody ČR, Regionální pracovišt  Východní Čechy, Odd lení Správa Chrán né 
krajinné oblasti Železné hory Ědále jen „Agentura“ě jako orgán ochrany p írody p íslušný podle ust. 
§ 7Ř odst. 1 zákona č.114/1řř2 Sb. o ochran  p írody a krajiny ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále 
jen zákon), po posouzení koncepce „Strategie rozvoje Kraje Vysočina, aktualizace na období 
2021-2027“, oznamovatele zám ru KRAJSKÝ Ú AD KRAJE VYSOČINA, Odbor regionálního 
rozvoje, Žižkova 16, 5Ř7 33 Jihlava, IČ: 70890749, p edloženého k posouzení na Agenturu dne  
6. 12. 2019 Ědále jen p edkladatelě, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto:  

S T A N O V I S K O 

uvedený zám r nem že mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost  
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, ve kterých je Agentura p íslušným orgánem  
ochrany p írody. 

 

O D  V O D N  N Í 

Agentura obdržela dne 6. 12. 2019 žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedená 
koncepce může mít samostatn  nebo ve spojení s jinými zám ry významný vliv na p íznivý stav 
p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Strategie rozvoje kraje je st edn dobý koncepční dokument k podpo e regionálního rozvoje na 
úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opat ení a rozvojové aktivity, jejichž realizace je na 
území Kraje Vysočina žádoucí.  Koncepce je z hlediska posouzení dle § 45i zákona nedostatečn  
konkrétní, aby ji bylo možno považovat za podklad pro hmotné zm ny, které by reáln  ovlivnily 
území či druhy, které jsou p edm tem ochrany území soustavy Natura 2000. Koncepce tedy p ímo 
nenavrhuje reálné činnosti, které by mohly významn  ovlivnit p edm ty ochrany soustavy Natura 
2000 ani její celistvost. 

Konkrétní zám ry realizované na základ  p edložené strategie bude možné posoudit v budoucnu 
samostatn  dle § 45i zákona. 

Upozorn ní: 
Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu 
ochrany p írody vydaným ve správním ízení a nelze se proti n mu odvolat. 
Výše uvedené stanovisko dle ust. § 45h a § 45i zákona nenahrazuje souhlas k n kterým 
činnostem ve zvlášt  chrán ných územích ve smyslu ust. § 44 zákona (t.j. k umíst ní, 
povolení, či zm n  v užívání stavby, povolení k nakládání s vodami a povolení k n kterým 
dalším činnostem) a posouzení z hlediska dopadu zám ru na krajinný ráz ve smyslu  

 
KRAJSKÝ Ú AD KRAJE VYSOČINA 
Odbor regionálního rozvoje 
Žižkova 16, 5Ř7 33 Jihlava 



 

 

 

ust. § 12 zákona, ani výjimku z ochranných podmínek zvlášt  chrán ných druh  dle § 56 
zákona. 
 

(podepsáno elektronicky) 
 
 

 Mgr. Vlastimil Pe ina, v. r. 
 

 VEDOUCÍ SPRÁVY 
 CHRÁN NÉ KRAJINNÉ OBLASTI 


