
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROST ŘEDÍ 
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

V  Praze dne 23. února 2010  
Č.j. :  15975/ENV/10 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle 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, 

k návrhu koncepce 

„Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ 

verze prosinec 2009 

 

 

Předkladatel koncepce: Krajský ú řad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

Zpracovatel koncepce: Centrum evropského projektování a.s. 
Soukenická 54 
500 03 Hradec Králové  

Zpracovatel posouzení:  Mgr. Pavel Bauer, EKOBAU 
Netlucká 633 
107 00 Praha 10 - Dubeč 

 (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 70301/ENV/07) 
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Průběh posuzování: 
Oznámení koncepce „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ (dále 

též jen „koncepce“) zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) bylo Ministerstvu 
životního prostředí předloženo dne 3. 6. 2009. Po kontrole náležitostí bylo oznámení 
koncepce zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno dotčeným správním úřadům 
a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25. 6. 2009 
zveřejněním na úřední desce Královéhradeckého kraje a ukončeno dne 30. 7. 2009 vydáním 
závěru zjišťovacího řízení. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracovaného 
v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byl Ministerstvu 
životního prostředí předložen dne 4. 12. 2009 a po kontrole náležitostí byl dne 10. 12. 2009 
zveřejněn podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání 
koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví se konalo 
dne 20. 1. 2010 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Zápis z veřejného projednání 
obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 28. 1. 2010. 

 
Stručný popis koncepce: 

„Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ je významným koncepčním 
dokumentem určujícím hlavní směry orientace Královéhradeckého kraje při zlepšování 
inovačního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti zainteresovaných subjektů a kraje jako 
celku.  

Hlavním cílem koncepce je vytvoření prostředí pro rozvoj inovačních aktivit v kraji na 
bázi spolupráce všech regionálních inovačních aktérů s vazbou na sekundární a terciární 
vzdělávání a vybudování prostředí pro posilování progresivních oborů v regionu. Koncepce 
obsahuje soubor opatření a akcí vedoucích k rozvoji příznivého inovačního prostředí. 

„Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ je v souladu s relevantními 
koncepčními dokumenty a materiály na národní, mezinárodní i krajské úrovni. Opatření 
navržená v koncepci respektují cíle a priority těchto dokumentů. 

 
Stručný popis posuzování: 
 Posuzování vlivů koncepce „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ 
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a požadavků na 
jeho rozsah a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení.  

Posouzení bylo provedeno na úrovni jednotlivých akcí obsažených v akčním plánu 
koncepce, a to vyhodnocením jejich vlivu na dílčí složky životního prostředí.  

Na základě stávajících výstupů procesu posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány takové negativní vlivy 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. 
Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při realizaci koncepce, budou v rámci 
výběru projektů pomocí stanovených kritérií a s využitím monitoringu realizace koncepce 
podchyceny a účinně eliminovány, minimalizovány nebo kompenzovány. 
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Závěry posuzování: 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání 
vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce 

„Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ 

verze prosinec 2009 

 

za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

1. Při realizaci koncepce „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“, tj. při 
přípravě a realizaci jednotlivých projektů podpořit projekty s nižším vlivem na životní 
prostředí, a respektovat zásady minimalizace vlivu na životní prostředí podle kapitoly 
11 Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též jen „vyhodnocení“). 

2. Zajistit sledování implementace koncepce z hlediska dopadů na životní prostředí 
a veřejné zdraví, zejména pravidelným vyhodnocováním výsledků monitoringu vlivů 
opatření realizovaných v rámci koncepce na životní prostředí, pravidelným 
zveřejňováním výsledků monitoringu, zajištěním dostatečné informovanosti všech 
skupin zainteresovaných v implementaci koncepce o environmentální problematice 
a o možných vazbách připravovaných projektů na životní prostředí.  

3. Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem č. 100/2001 Sb. 
budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného 
záměru a ani ho uskutečnit.  

4. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 

Doporučení (část B): 

5. V rámci priority 3 (Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví…) se v oblasti 
energetiky a obnovitelných zdrojů energie zaměřit na další nové technologie, které by 
mohly nahradit stávající nejpoužívanější obnovitelné zdroje (např. fotovoltaické 
elektrárny, větrné elektrárny a vodní elektrárny), které mohou mít negativní vlivy 
především na zábor půdy a krajinný ráz. Kapacita těchto obnovitelných zdrojů je navíc 
značně omezená. 
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Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu 
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 
 (otisk razítka se státním znakem č. 11) 
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