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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d 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 

 

 

Identifikační údaje: 

 

Název:   Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji  

pro období 2014 - 2020  

 

Charakter koncepce:  
 

Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020 

(dále také jen „PR CR KHK“) je základním koncepčním dokumentem, který formuluje krajský 

přístup k podpoře rozvoje cestovního ruchu na území dotčeného kraje. PR CR KHK vychází 

mimo jiné z vyhodnocení předchozího Programu rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém 

kraji pro období 2007 – 2013. Náplní PR CR KHK je analýza cestovního ruchu v kraji, na jejímž 

základě byly stanoveny tři strategické oblasti a cíle, uvedené v návrhové části koncepce. Jedná  

se o tyto strategické oblasti a cíle: 

- Strategická oblast 1: Infrastruktura cestovního ruchu, 

o Strategický cíl: Pestrá, kvalitní a konkurenceschopná infrastruktura cestovního 

ruchu v Královéhradeckém kraji, 

- Strategická oblast 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, 

o Strategický cíl: Atraktivní turistická nabídka, moderní propagace, a dobrá 

image Královéhradeckého kraje jako destinace cestovního ruchu, 

- Strategická oblast 3: Koordinace cestovního ruchu, 

o Strategický cíl: Funkční a stabilní rajonizace, efektivní organizace, živá  

a motivovaná spolupráce aktérů cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.  

V rámci výše uvedených strategických oblastí a cílů byla definována jednotlivá opatření 

k dosažení cílů specifických. Koncepce rovněž uvádí příklady předpokládaných aktivit k daným 

opatřením. 

 

  

Umístění:  Královéhradecký kraj                                                                      

Předkladatel:  Královéhradecký kraj 
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Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 29. 12. 2014 zveřejněním informace o oznámení 

koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce 

Královéhradeckého kraje.         

 Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 

SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP193K, a zaslána 

dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.  

 Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.  

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě vyjádření celkem  

od 14 subjektů, z nichž 5 bylo bez připomínek. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu 

posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech 

došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.  

 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo 

Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 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“) zjišťovací 

řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem. 

Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období  

2014 - 2020 je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 

daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také 

se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména: 

 
 

1) Vyhodnotit soulad PR CR KHK s relevantními koncepcemi na krajské i národní úrovni. 

Mimo jiné vyhodnotit, zda PR CR KHK naplňuje cíle stanovené ve schválených 

národních koncepčních dokumentech – Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR – 

2005, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR – 2009, Státní 

politika životního prostředí ČR na období 2012 – 2020. 

 

2) Vyhodnotit soulad v koncepci navrhovaných opatření s nově připravovaným programem 

zlepšování kvality ovzduší. 

 

3) Vyhodnotit vliv PR CR KHK na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), nacházející  

se na území Královéhradeckého kraje; zároveň vyhodnotit vliv v koncepci uvedených 

opatření, zejména 1.2 (Modernizace infrastruktury ubytovacích a stravovacích kapacit), 

1.3 (Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci), 1.4 (Zlepšení 

dopravní infrastruktury a obslužnosti turistických destinací) a 2.1 (Budování, údržba, 

rekonstrukce a zpřístupnění přírodních a kulturních aktivit pro cestovní ruch),  
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na předměty a cíle ochrany dotčených  ZCHÚ, včetně možných kumulativních  

a nepřímých vlivů. 

 

4) S ohledem na výše uvedený bod ve vyhodnocení navrhnout případná opatření 

k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ. 

 

5) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených opatření ve vztahu k obecné ochraně přírody  

a krajiny (vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky, přírodní parky, územní systém 

ekologické stability). 

 

6) Vyhodnotit možné vlivy koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich 

ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů, 

zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině. 

 

7) Vyhodnotit, zda a jak jsou v PR CR KHK zohledněny zásady ochrany ZPF, zejména  

s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří 

podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny; zároveň vyhodnotit vliv  

PR CR KHK na fragmentaci krajiny. 

 

8) Vyhodnotit, zda a jak je v PR CR KHK zohledněno využívání tzv. brownfields. 

 

9) Provést zhodnocení koncepce PR CR KHK z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu 

přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

10) Vyhodnotit, zda a jakým způsobem PR CR KHK zohledňuje stávající hlukovou zátěž  

a světelné znečištění, zejména v rámci údržby a modernizace lyžařských areálů.  

 

11) Vyhodnotit, zda a jak jsou v PR CR KHK podporovány environmentálně šetrné formy 

cestovního ruchu, ekologicky šetrné přístupy v ubytovacích a stravovacích zařízeních  

a ekologické formy dopravy.  

 

12) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

a veřejné zdraví vypořádat.  

 

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže 

specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky 

příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. 

  

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, 

zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále 

požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
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zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení 

a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, 

zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám. 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 

návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  

pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 25 ks v elektronické podobě na CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr SLEZÁK v. r. 

pověřen dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 

 

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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Přílohy: obdrží předkladatel 

 

1. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 

2. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

3. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 

4. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

5. kopie vyjádření ČIŽP, OI Hradec Králové 

6. kopie vyjádření Městského úřadu Hořice 

7. kopie vyjádření CHKO Orlické hory 

8. kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého  

a Pardubického 

9. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem  

v Hradci Králové 

10. kopie vyjádření obce Albrechtice nad Orlicí 

11. kopie vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

12. kopie vyjádření Krkonošského národního parku 

13. kopie vyjádření Květy Bendlové 

14. kopie vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 

 

 


