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Mínlsterstvo Životnft o prostÍedí

Č.1.: t 2145tENvt16
Y Praze dne 27. dubna 2016

STANOVISKO

Mi nisterstva životního prostředí

podIe S 10g zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejícich zákonů (zákon o posuzování vlivů

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

k návrhu koncepce

,,Program zlepšování kvaIity ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z"

Předkladatel
a zpracovatel koncepce: Ministerstvo Životního prostředí

odbor ochrany ovzduší
Vršovická 1442165
'l 10 00 Praha 10

Zpracovatelé posouzení: Mgr. Martin Smutný, lntegra Consulting s.r.o.

(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku
ve smyslu $ 19 zákona č' 100/2001 sb., o posuzovánÍ vlivů na životnÍ
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. j':73321/ENV44)

Mgr. Simona Kosíková Šulcová, lntegra Consulting s'r.o.

Mgr. Michal Musil, lntegra Consulting s.r.o.

lng. Jiří Dusík, lntegra Consulting s'r.o.

lng' Andrea Šandová, lntegra Consulting s'r.o.

lng. Radim Seibert, Regionální centrum ElA s.r.o'

lng. Jitka Kaslová, Regionálnícentrum ElA s.r'o.

Mgr' Michala Kopečková, občanské sdruŽení Ametyst

MUDr' Eva Rychlíková, Zdravotní ústav Ústí nad Labem

lng. Jana Moravcová, Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Ministerstvo Životního prostředí, Vršovická 65' 100 10 Praha í 0, (+420) 26712-11 11, www.mzp' cz' info@mzp'cz
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Stručný popis koncepce:

Programy zlepšování kvality ovzduší (dále jen ,,PZK)") jsou vytvářeny pro zóny
a aglomerace, kde došlo k překročení imisního limitu popřípadě k více neŽ povolenému
počtu překročení imisního limitu stanoveného zákonem č. 20112012 Sb', o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně ovzduší") pro jednotlivé
znečišt'ující látky' PZK} analyzuji stav kvality ovzduší v zóně, aglomeraci, jeho příčiny,
identifikují významné zdroje znečišt'ování ovzduší, stanovují opatření vedoucí k dosaŽení
norem kvality ovzduší. Mezi významná nová opatření zavedená zákonem o ochraně
ovzduší patří stanovení emisních stropů a lhůt k jejich dosaŽení pro Vymezená území.

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - czoaz (dále také jen

,,PZKO Jihovýchod") byl zpracován v rámci projektu ,,Střednědobá strategie ke zlepšení
kvality ovzduší v České republice". Navrhovaná opatření PZK) Jihovýchod k dodrŽení
imisních limitů jsou navržena do roku 2020.

Účelem PZK) Jihovýchod je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin
znečištění ovzduší a především stanovit taková opatření, jejichŽ realizace povede
k dosaŽení přípustné úrovně znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší' Tam, kde
jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření navrŽená v PZKo Jihovýchod
v přiměřeném rozsahu tak, aby byla dobrá kvalita ovzduší udrŽena a dále zlepšována
a aby nedošlo k jejímu zhoršení. V oblastech zóny, kde je imisní limit překročen, musí být
implementována stanovená opatření, a to v rozsahu uvedeném v koncepci. opatření byla
stanovena za pomocí rozptylové studie a byla modelově sestavena způsobem, aby v zóně
došlo k dosaŽenízákonem poŽadované kvality ovzduší.

PZKo JihovÝchod se skládá z:

. úvodníčásti,

. analytické části,

. návrhové části,

. implementační části.

PZK} Jihovýchod vychází z Údajů o emisích a imisním zatíŽeni, které byly
zp racovává ny Českým hyd ro meteoro log ickým ú stavem.

Cílem PzKo Jihovýchod je dosáhnout na celém Území zóny splnění imisních limitů
daných zákonem o ochraně ovzduší, aby:

. došlo na Území zóny, kde jsou imisní limity překračovány, ke sníŽení
koncentrací znečišťujících látek V ovzduší pod hodnoty imisních limitů,
a současně

. byla udrŽena a zlepšována kvalita ovzduší také tam, kde jsou současné
koncentrace znečišt'ujících látek pod hodnotami imisních limitů'

:Resenéznečišťuiící
_ 

'u.o** 
částice:

. PMto - dochází k překračování denního imisního limitu;

. PMz,s - dochází k překračování ročního imisního limitu.

MinisterstvoŽivotního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+42o)26712-11 11, www'mzp.cz,info@mzp.cz
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- Benzo(a)pyren: dochází k překračování ročního imisního limitu.
Pro kaŽdou'.řešenou znečišt'ující látku jsou na Úrovni zóny Jihovýchod stanovenyhlavní zdroje znečišt'ování ovzduší l ohledeň na jejich vliv na 

_kvalitu 
ovzduší (prioritní

kategorie zdrojů).

Průběh posuzování:

oznámení koncepce PzKo Jihovýchod zpracované dle přílohy č. 7 kzákonuč' 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n a živótní pro*iř"dí a o změně někteých souvisejícíchzákonŮ, ve zněnípozdějších předpisů (dále téžjen ,,zákon o posuzování vlÍvů na Životníprostředí") bylo příslušnému úřadu, Ministerstvu-Životního p'o.tr"dí 1oále tei iun-,,nrž/jpředloŽeno dne 24.7.2015. Po kontrole náleŽitostí bylo rozesláno k výaoreni dotčenýmsprávnÍm úřadům a dotčeným Územním samospráúným celkům a dále zveřejncnov lnformačním systému SEA.
Zjišt'ovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 1o.8.2o15 zveřejněníminformace o oznámení koncepce a 9 tom, kdy á to" je moŽno do něj nahlíŽet, na Úřednídesce posledního kraje. tnformace byla rovněž zveřéjnena v lnformáeni' systému SEA(http://portal.cenia.czleiasea/view/seai 00-koncepce;, Řód koncepce M4P234K, a zaslánadotčeným Územn.ím. samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.Zjišt'ovacÍ řízení bylo ukončeno dne g. 9. zrhs vyaaním závěrr"r 4išt'ovacího řízení(č. j. 63184/ENV/15)'

Návrh koncep.ce včetně vyhodnocení vlivů na Životní prostředí a veřejné zdraví(dále-též jen ,,vyhod.nocení sElť') byl MŽP předloŽen one io. 10' 2015 a po kontrolenáleŽitostí byl rozeslá1 kezveřejněni podle 5 to.arona o posuzování vlivů na Životníprostředí' Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalov souladu se zákonem o posuzování vlivů na Životní frostředí V administrativníma školicím centru Cejl Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 1 . 12.2015. Zápisz veřejného projednání obdrŽelo ntiŽp dne 7. 12.2015. Vypořádání oorueen1icňpřipomínek, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska SEA, obdrŽeloMinisterstvo Životního prostředí oo preártaáatele koncepce dne 14' 4' 2016.

Stručný popis posuzování:

Vyhodnocenívlivů koncepce Program zlepšování kvality ovzduší ZónaJihovýchod -Cz06Z na Životní prostředí a virejné zdraví bylo zpracováno V souladuse' zákonem o posuzování vlivů na Životňí prostředí, v iozsahu přílohy č. 9 k tomutozákonu, která stanoví náleŽitosti vyhodnocání koncepce z hlediska vlivů na Životníprostředí a veřejné zdraví, a dle poŽadavků na jeho obsah a rozsah uvedených v závěruzjišt'ovacíh o řízení'
Jako základní hodnotící rámec pro vyhodnocení vlivů PZKO Jihovýchod na Životníprostředí byla zvolena sada témat a štoŽek Životního prostředí (ávzduší, emiseskleníkových plynů, voda, půda a horninové p.rostředí, příroda á rra;iná, lesní ekosystémy,odpady, kulturní P.amálky ^a hluk) a jejióh 

'p".ifi.ky.h 
problémr:r Jar<o jsou např.překračování imisních' limitů suspendoú"nyct'' ea.ti. PMto, PMz,s a benzo(a)pyrenu,acidifikace a kontaminace v důsledku atňosférické depoiice, ,invt"L zemědělského

Ministerstvo Životního prostředí, Vršovická 65, 1 o0 .l o Praha ,l0, (+420) 26712-11 'l .l 
, www.mzp. cz' inÍo@mzp'cz
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půdního fondu a nezastavěných ploch v důsledku záboru půd atd. Dále bylo provedeno

hodnocení PZK) Jihovýchod z hlediska veřejného zdravi'

Hodnocení moŽných vlivů PZKo Jihovýchod bylo provedeno ve dvou rovinách'
V první, tedy strategické rovině, byly hodnoceny cíle a priority koncepce a ve druhé rovině

býla rroonoóena ;ednotlivá opatření této koncepce' K samotnému hodnocení byla pouŽita

síupnice k hodnócení síly v;azby mezi opatřeními PzKo Jihovýchod a tématy Životního

proitruoi a veřejnéh o zdraví se stupnicí významnosti od (+2) do (-2) včetně o a ? '

U konkrétních záměrů, které koncepce označuje jako prostředky k naplnění

navrŽených opatření, bude podrobná identifikace jejich moŽných vlivů včetně navrŽení

pozaoaíxů k jejich minimalizaci následně provedena na strategické (v procesu SEA
i< územně pláňovací dokumentaci) či projektové úrovni (v procesu ElA,

resp' V povolovacích řízeních se znalostídetailních informací o těchto záměrech).

JelikoŽ příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle s 45i zákona
č' 114t1992 Sb', o ochrarrě frirooy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o ochraně přírody a krajiny") vyloučily významný vliv na územi evropsky významné
íokality nebo ptači oblašti, nepodléhala tato koncepce posouzení důsledků na evropsky

významné lokality nebo ptačí oblasti podle s 45h a $ 45i zákona o ochraně přírody

a krajiny.

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska by|y kromě vyhodnocení SEA také

vyjádření k němu podaná a výsledky veřejného projednání.

Závěry posuzování:

Stanovené cíle a priority včetně navržených opatřeníPZK} Jihovýchod jsou

zacíleny na sníŽení emisí ve všech sektorech zdrojů znečišťování' proto se jedná

o koncépci s potenciálně významným pozitivním vlivem na Životní prostředí a veřejné

zdravi.

Dílčí negativní vlivy koncepce lze očekávat zejména V dopadech na přírodu

a krajinu předěvším u póaone záboru půdy, fragmentace biotopů a lesních porostů,

zásahů do územních systémů ekologické stability (dále jen ,,ÚSEs"; a významných
krajinných prvků. (dále jen ,,VKP"), na krajinný ráz, připadně na zvláště chráněná území
(dáie j'en ,zcllÚ';1 a šniŽování migrační prostupnosti krajiny v souvislosti s rozvojem

dopravn í infrastruktu ry.

Proto byla na úrovni koncepce navrŽena vhodná opatření k eliminaci, minimalizaci
a kompenzaci těchto zjištěných potenciálních negativních vlivů, přičemŽ další opatření

mohoů být navrhována na základě sledování a rozboru vlivů koncepce na Životní prostředí

a veřejné zdraví'

Vzhledem ke skutečnosti, Že řada opatření obsaŽených v PZKO Jihovýchod
by měla být realizována územními samosprávnými celky, bylo by vhodné, s cílem
eíiminovat r1zika nedostatečné realizace opatření v PZKo, iniciovat do budoucna úpravu

zákona o ochraně ovzduší spočívající v rozšíření a zpřesnění povinnosti závazně
realizovat opatření obsaŽená v PZKo při výkonu veřejné správy.

Ministerstvo Životního prostředí jako příslušný úřad podle $ 21 písm. d) zákona

o posuzování vlivů na Životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení

MinisteIstvo Životního prostředí, VrŠovická 65, 1 oo '1o Praha 10, (+42o) 26712'11 1 '1 , www. mzp. cz, inÍo@mzp-cz
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vlivů na Životní prostředí a veřejné
projednání vydává postupem podle

na Životní prostředí:

zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného

ď1óó 
'tonóto 

zákona z hlediska přijatelnosti vlivů

soUHLAsNÉ sTANoVlsKo
k návrhu koncepce

,,Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýcltod 'cz06z''

a stanoví podle s 1og odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

následující poŽadavky a podmínky, r.t"nynil lydgu zároveň zajlštěny minimální

možné dopady realizáce Programu')lepsóvaní kvality ovzduší Zóna Jihovýchod -

czo6z na iivoiní prostředí a veřejné zdraví"

Pro naplňování jednotlivých opatření obsaŽených v PZKo Jihovýchod vybírat

přednostně ta1ove'[ioJ"xtý' rt"'b budou mít co nó;vctsi přínos ke sníŽení znečištění

ovzduší u řešených znečišťujících látek'

Při povolování nových komunikací v lokalitách s překročenými limity znečištění

ovzduší realizovat íňeivvssi moŽné míře technická nebo kompenzačních opatření'

která zajisti, Že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěŽe v porovnání

s výchozím stavem.

Realizaci nových projektů dopravní infrastruktury, popřípadě zkapacitnění těch

stávajících, provááět s takovými technickými opatřeními, která zamezí jejich

nadměrnému obtěŽování obyvatelstva hlukem'

Při realizaci koncepce přihlédnout k odpovídajícím doporučením k posíIení

pozitivnictr vlivů na Životní'prostředí a veřejné záravi uvedeným v kapitole 12'3

vyhodnocení SEA.

Urychlit přípravu a následnou realizaci opatření AB2 ,,obchvaty měst a obcí" včetně

n"ibytny.h návazných opatření v dopravě'

Územně a časově diverzifikovat dotační podporu modernizace individuálního

vytápění domácností. Lokality s překročením imisního limitu by měly být řešeny

přednostně.

Rozšířit realizaci opatření EC1 ,,lnformování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany

ovzduší" rovněŽ na oblast relevantních environmentálňích dotačních programů

s cílem omezit riziko nedostatečného zájmu o dotační podporu modernizace

individuálního vytápění.

Při výsadbě dřevin mimo zastavěné Územije třeba uplatňovat výhradně geograficky

původní, stanovišině vhodné dřeviny. vysáony ;e vhodné propojovat se stávajícími

iáli..ý'i prvky. Zábory sídelnízeleně musí být kompenzovány'

4)

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

MinisterstvoŽivotníhoprostředí'Vršovická65, 100'1oPraha'10, (+42o)26712-11 11,www.mzp'cz,inÍo@mzp'cz
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9) V odůvodněných případech (např. z důvodu vysoké prašnosti způsobované
provozem na komunikaci) zajistit zpevnění povrchu nezpevněných komunikací
s upřednostňován ím druh ů povrchu umoŽňuj ících vsakován í sráŽkových vod.

10)Konkrétní projekty, aktivity, opatření budou uskutečňovány za respektování ochrany
zvláště chráněných území (ZCHÚ), soustavy NATURA 2000 a lokalit výskytu zvláště
chráněných druhů včetně obecné ochrany přírody v souladu se zákonem o ochraně
přírody a krajiny.

1 1)Nová te'chnická opatření naplňující PzKo. Jihovýchod primárně neumist'ovat
do ZCHU' V případě jejich umístění ve ZCHU je nezbytné vyloučit či minimalizovat
moŽné negativnívlivy na předměty a cíle ochrany dotčenýcti ZCHÚ'

12)V rámci přípravy jednotlivých opatření, která se mohou dotýkat zájmŮ ochrany
přírody a krajiny, postupovat v součinnosti s orgány ochrany přírody.

13)Nové záměry lokalizovat v souladu s územně plánovací dokumentací, v případě
nutnosti umístění na zemědělskou půdu preferovat půdu v niŽších třídách ochrany.

1qPri realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL), především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných.

15)Ministerstvo Životního prostředí jako předkladatel koncepce zajistí ve spolupráci
s orgány kompetentními k realizaci jednotlivých opatření PZKO sledování arozbor
vlivů koncepce na Životní prostředí a veřejné zdraví dle $ 10h zákona o posuzování
vlivů na Životní prostředí' Vývoj kvality Životního prostředí v zóně Jihovýchod bude
sledován s uplatněním monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole
9 vyhodnocení SEA. Vyhodnocení plnění PZK1 Jihovýchod proběhne kaŽdoročně.
V případě zjištění významných negativních vlivů na Životní prostředí provádět
průběŽnou aktualizaci této koncepce a dodrŽovat další povinnosti vyplývající z výše
uvedeného ustanovení.

16)Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání
veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění
(tzv' prohlášení) podle ustanovení $ 10g odst.4 věty druhé zákona o posuzování
vlivů na Životní prostředí, které bude součástí odůvodnění opatřeníobecné povahy.

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ministerstvo Životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu
postupovat podle S 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzovánívlivů na Životní prostředí.

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.

ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence

Ministerstvo Životního prostředí, Vršovická 65, 100 '10 Praha 10, (+420) 26712-11 1'1 , www.mzp. cz, info@mzp'cz
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1) odůvodnění podle $L09 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.o o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně někte4ých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Vsouladu se zákonem č. l00/200l Sb', o posuzování vlivů na životní prostředí ao změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 100/2001 Sb.) je schvalující orgán dle $ 10g odst. 4 tohoto zákona povinen zohlednit

požadavky a podmínky, které byly stanoveny dle Š l0g odst. 2 zákona č. 100/2001/Sb.

ve stanovisku k návrhu koncepce. o způsobu zohlednění stanoviskaje schvalující orgán podle

$ 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. povinen informovat příslušný úřad, dotčené správní

úřady a dotčené izemní samosprávné celky.

Ve stanovisku k návrhu koncepce s názvem ,,Program zlepšování kvality ovzduší zóna

Jihovýchod _ CZ06Z", které bylo vydáno dne 27. dubna 2016 (ěj.: l2145lENVl16), byly
schvalujícímu orgánu (MŽY stanoveny podmínky dle $ l0g odst. 2 zákona č. l00/2001/Sb.,
které byly v koncepci, tj. v Programu vydávaném tímto opatřením obecné povahy, zohledněny

následovně:

Text stanoviska k návrhu koncepce
odůvodnění podle $10g odst. 4 zákona

č. 100/2001 Sb.
Cást A: Podmínkv a nožadavkv z hlediska vlivů na životní nrostředí a veřeiné zdravíz

1) Pro naplňování jednotlivých opatření
obsažených v PZKo Brno vybírat přednostně
takové projekty' které budou mít co největší
přínos ke snížení znečištění ovzduší
u řešených znečišťujících látek.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I' II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMZP vydaným dne 27 . dubna
2016 s č.i.: I2I451ENV/I6.

2) Při povolování nových komunikací
v lokalitách s překročenými limity znečištění
ovzduší realizovat v nejvyšší možné míře
technická nebo kompenzačních opatření,
která zajist| že v obyn é zástavbé nedojde ke
zhoršení imisní zátěŽe v porovnání
s výchozím stavem.

Podmínka byla zohledněna v p|ném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I' II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMŽP vydaným dne27. dubna
2016 s č.1':12l45lENV/16 a zároveřl byla
v Programu propsána do kapitoly E.4.1.

3) Realizaci nových projektů dopravni
infrastruktury, popřípadě zkapacitnění těch
stávajících, provádět s takovými technickými
opatřeními, která zamezí jejich nadměrnému
obtěžov ání ob1vate lstva hlukem.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a lII tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskem MZP vydaným dne 27 . dubna
20 16 s č.i.: 121451ENV/1 6.

4) Při realizaci koncepce přihlédnout Podmínka bvla zohledněna v plném rozsahu
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k odpovídajícím doporučením k posílení
pozitivních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví uvedeným v kapitole 12.3

vyhodnocení SEA.

v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatření Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMZP vydaným dne27. dubna
2016 s č.i.: 121451ENV/16.

5) Urychlit přípravu a následnou realizaci
opatření AB2 ,,obchvaty měst a obcí" včetně
nezbyný ch náv azný ch opatřen í v dopravě.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatření Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskem MŽP vydaným dne 27. dubna
2016 s č.i.: 12145/ENV/16.

6) Uzemně a časově diverzifikovat dotačnÍ
podporu modemizace individuálního
výápění domácností' Lokality s překročením
imisního limitu by měly bý řešeny
přednostně.

Podmínka byla zoh|edněna v plném rozsahu
v rámci bodu [V. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatření Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMZP vydaným dne 27. dubna
2016 s č.i' l2l45lENV/16.

7) Rozšířit realizaci opatření EC 1

,,Informování a osvěta veřejnosti v otázkách
ochrany ovzduší" rovněž na oblast
relevantních environmentálních dotačních
programů s cílem omezit riziko
nedostatečného zájmu o dotační podporu
modernizace individuá|ního výápění.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV' tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy b r-dou realizována v souladu
se stanoviskem MZP vydaným dne 27. dubna
2016 s čj.: l2l45lENV/16.

8) Při výsadbě dřevin mimo zastavěné tlzemi
je třeba uplatňovat výhradně geograficky
původní, stanovištně vhodné dřeviny.
Výsadby je vhodné propojovat se stávajícími
krajinnými pruky. Zábory sídelní zeleně musí
bý kompenzovány.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskem MZP vydaným dne 27 . dubna
201 6 s č.i.: 12145|ENV/1 6.

9) V odůvodněných případech (např.
z důvodu vysoké prašnosti způsobované
provozem na komunikaci) zajistit zpevnění
povrchu nezpevněných komunikací
s upřednostňováním druhů povrchu
um ožňuj íc ích vsaková ní sr ážkových vod.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, Že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMŽP vydaným dne27. dubna
201 6 s č'i': 121451ENV/1 6.

10) Konkrétní projekty, aktivity, opatřeni
budou uskutečňovány za respektování
ochrany zvlášté chráněných území (ZCHÚ),
soustavy NATURA 2000 a lokalit výskyu
zvláště chráněnÝch druhů včetně obecné

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné novahv budou realizována v souladu
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ochrany přírody v souladu se zákonem
o ochraně přírody a krajiny.

se stanoviskemMZP vydaným dne 27 . dubna
2016 s č..i.: 12145 IENV/1 6.

1l) Nová technická opatření naplňující
PZK0 CZ06Z primárně neumisťovat do
ZCHÚ. V případě jejich umístění ve ZCHÚ
je nezbytné vyloučit či minimalizovat možné
negativní vlivy na předměty a cíle ochrany
dotčených ZCHU.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budoú realizoyána v souladu
se stanovisk em MŽP vydaným dne 27 . dubna
2016 s č.i.: 12145/ENV/16.

12) v rámci přípravy jednotlivých opatření'
která Se mohou dotýkat zájmů, ochrany
přírody a krajiny, postupovat v součinnosti
s orgány ochrany přírody'

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV' tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizována v souladu
se stanoviskemMZP vydaným dne 27 . dubna
20l6 s č'i.: 12145IENV/16.

13) Nové záméry lokalizovat v souladu
s územně plánovacími dokumentacemi,
v případě nutnosti umístění na zemědělskou
půdu preferovat půdu v nižších třídách
ochrany.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, že opatření Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou realizoyána v souladu
se stanoviskemMŽP vydaným dne27. dubna
2016 s č'i.: 121451ENV/16.

14) Při realizaci aktivit minimalizovat zábor
a zásah do pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL)' především do lesů
zvláštního určení a lesů ochranných.

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné
povahy, které ukládá, Že opatÍení Programu
stanovená v bodu I, II a III tohoto opatření
obecné povahy budou rea|izována v souladu
se stanoviskem MZP vydaným dne 27. dubna
2016 s č,'i.: l2145lENV/16.

15) Ministerstvo životního prostředí jako
předkladatel koncepce zajistí ve spolupráci
s orgány kompetentními k realizaci
jednotlivých opatření PZK0 sledování a
rozbot vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví dle $ lOh zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyvoj kvality životního prostředí
v aglomeraci Brno bude sledován
s uplatněním monitorovacích indikátorů
uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA.
Vyhodnocení plnění PZK0 CZ06Z proběhne
každoročně. V případě zjištění významných
negativních vlivů na životní prostředí
provádět pruběžnou aktualizaci této
koncepce a dodržovat další povinnosti

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví dle $ 10h zákona
č.100/200l Sb' bude zajištěno
prostřednictvím indikátoru uvedených v bodě
2 přílohy č. 4 k opatření obecné povahy s čj.:
307241ENV116).
Kapitola 9 vyhodnocení SEA odkazuje pro
hodnocení vlivů realizace Programu
na ovzduší na výčet indikátoru navržených
v Programu, v kapitole D.2 v tabulce ,,Matice
logického rámce", která rovněž obsahuje i
dva konkrétně jmenované indikátory uvedené
v kapitole 9 vyhodnocení SEA. TÍo
indikátory nejsou urěeny pro každoroční
hodnocení plnění Programu (viz v matice
loeického rámce ve sloupci ,.prostředky
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2) opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví podle s 10h zákona č. 100/2001 Sb.:

Pro sledování a rozbor vlivů Programu, jakožto koncepce' na životní prostředí a veřejné
zdraví podle $ I}h zákona č' 100/200l Sb. budou sledovány a vyhodnocovány níŽe uvedené
monitorovací indikátory, které byly navrženy V kapitole 9 vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí.

vypl1vaj ící z výše uvedeného ustanovení. ověření")' Indikátory hodnocení vlivů
realizace Programu na ovzduší byly
nastaveny v kapitole F.2 a plně pokryvají
cílové a výsledkové indikátory stanovené
v matici logického rámce pro zónu CZ06Z.
opatření vedoucí k naplnění výstupových
indikátorů matice Logického rámce pro
mobilní zdroje budou průběžně sledovány
jednak na základě vyhodnocování plnění
emisních stropů (viz. indikátor d) v kapitole
F.2) a dále na základě vyhodnocování
realízace jednotlivých opatření (viz kapitola
F.2).
Z důvodů uvedených výše je v bodě 2
přílohy č' 4 k opatření obecné povahy s čj.:
30724/ENVl16 pro vyhodnocování kvality
ovzduší odkázáno na indikátory kapitoly F.2
Programu. V bodě 2 této přílohy jsou rovněž
stanoveny indikátory, které budou sloužit
k vyhodnocování v|ivu koncepce na veřejné
zdraví. Tím bude v plném rozsahu naplněn
účel podmínky stanovené Ve stanovisku
SEA.

16) Předkladatel koncepce zveřejní na svých
internetových stránkách vypořádání
veškerých došlých vyjádření a připomínek, a
to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu
vyhodnocen í a zv eÍejní schválenou koncepci.
Dále zpracuje odůvodnění (tzv' prohlášení)
podle ustanovení $ l0g odst' 4 věty druhé
zákona o posuzování vlivů na Životní
prostředí, které bude součástí odůvodnění
opatření obecné povahy.

Texty všech došlých připomínek a vyjádření
a jejich vypořádání budou zveřejněny na
webových stránkách rvŽP v sekci ochrana
ovzduší. Koncepce je zveřejněna tímto
opatřením obecné povahy.

odůvodnění podle ustanovení $ l0g odst.
4zákona č. l00/2001 Sb. je obsaženo
v odůvodnění tohoto opatření obecné povahy
a v ptiloze č' 4 tohoto opatření obecné
oovahv.
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ovzduší

Pro hodnocení vlivů realizace Programu na ovzduší budou sledovány indikátory uvedené
v kapitole F.2 Programu.

Veřejné zdraví

Podíl popu lace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi (klouzavé pruměry
za uplynulých 5 let) částic PM16 pro roční imisní limit
Jednotky: %

Podíl populace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi (klouzavé průměry
za uplynulých 5 let) benzo(a)pyrenu
Jednotky: o/o

Emise skleníkových plynůl
Emise skleníkových plynů
Jednotky: t COz.ru

Voda
Počet překroční limitů NEK (normy environmentální kvality) pro ukazatele ze skupiny PAU
(respektive pro benzo(a)pyren)
Jednotky: počet

Příroda a krajina, lesní ekosystémy 2

Míra defoliace lesních porostů v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Jednotky: %

Hluk
Počet obyvatel exponovaných překročeným hladinám hluku, kteří ubyli po realizaci
dopravních opatření ke snížení emisí
Jednotky: ob1vatelé

1 Dle vyhodnocení koncepcejsou z hlediska Programu významné zejména sektory doprava, energetický prťrmysl' vytápění

residenčních a komerčních budov. Standardně jsou data sledoviina pouze na úrovni ČR, tj. pro Program je tento indikátor
pouze doplňkoý a iníormativní'

2 
Zdravotní stav stromůje hodnocen podle úrovně deÍbliace, kteráje deÍinovrínajako relativní ztráta asimilačrrího aparátu v

koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách' Je to ztráÍa,
kteráje způsobena především vlivem nepříznivých změn prostředí lesních ekosystémů jako důsledku dlouhodobého a
nadměrného znečištění ovzduší různými škodlivinami (So2, No*, 03, prachové částice aj.)


