Zápis z veřejného projednání návrhu koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brnostřed, místnost 045A
Datum a čas konání: 24. 1. 2022 od 15:00
Program jednání:
1. Zahájení a stručné představení obsahu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
2. Prezentace Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
3. Diskuze

1. Zahájení a stručné představení obsahu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2021+
Pan náměstek Ing. Jan Zámečník zahájil veřejné projednání a přivítal účastníky jednání.
Krátce seznámil účastníky s hlavní náplní koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2021+ (dále jen SRJMK 21+) a zároveň zdůraznil význam zveřejnění Akčního plánu ke SRJMK
21+, který obsahuje jednotlivé projekty k naplňování SRJMK 21+.
Vedoucí oddělení strategického rozvoje Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. představil postup tvorby a
zpracování SRJMK 21+, popsal jednotlivé dílčí části, celkovou vizi kraje a vize jednotlivých
prioritních os. SRJMK 21+ je zveřejněna na webových stránkách www.lepsikraj.cz, kde se
nachází veškerá dokumentace a aktuální informace k SRJMK 21+. Dále informoval přítomné
o následujícím postupu, kdy bude SRJMK 21+ představena a projednána jednotlivými výbory
Zastupitelstva JMK a komisemi Rady JMK. Následné schválení SRJMK 21+ a Akčního plánu
SRJMK 21+ na roky 2022-2023 je plánováno na duben.
2. Prezentace Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, Ing. Pavel Obrdlík, představil
strukturu dokumentu a hlavní poznatky: u žádného tematického opatření nebyl identifikován
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále zpracovatel podrobně
prezentoval návrh monitorovacích ukazatelů vlivu koncepce na životní prostředí. Kromě toho
prezentoval navržená kritéria pro hodnocení výběru projektů v rámci navazujících akčních
plánů SRJMK 21+.
Zpracovatel dále představil výsledky Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA), která byla
vytvořena na žádost KHS JMK. Zpracovatel dále popsal způsob vypořádání se
s připomínkami. Zpracovatel poté podrobně představil navrhovaná opatření pro snížení vlivů
koncepce na životní prostředí. Na závěr prezentace zpracovatel upozornil přítomné, že zápis

bude zveřejněn nejpozději v pondělí 31.1.2022, do tohoto dne lze rovněž posílat písemná
vyjádření k návrhu koncepce na OŽP KrÚ JMK. Po uplynutí lhůty budou připomínky předány
předkladateli koncepce a posuzovateli k zapracování do návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů
koncepce. OŽP KrÚ JMK následně vydá stanovisko SEA do 20 dnů od předání upraveného
návrhu koncepce a vypořádaných nových připomínek. Hana Daňková a Pavel Fišer doplnili,
že zápis bude uveřejněn na Informačním systému SEA, na úřední desce a na webových
stránkách SRJMK 21+ www.lepsikraj.cz.
3. Diskuze
Ing. Pavel Obrdlík vyzval přítomné k diskuzi. Jelikož nikdo neměl žádnou připomínku,
poděkoval všem za účast a ukončil veřejné projednání.

V Brně dne 24.1.2022
Zapsali: Mgr. Lucie Bravencová, Ing. Pavel Obrdlík

