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Věc: Posuzování vlivŮ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů — předání stanoviska podle 10

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme. že koncepce „Regionální inovační strategie
Královéhradeckého kraje“ byla podrobena posuzování vlivú na životní prostředí podle
zákona č. 100/200 1 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů. Na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivú na životní prostředí
a veřejné zdraví. vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných
celkŮ, veřejnosti a výsledků veřejného projednání vydal příslušni úřad stanovisko, které
Vám v příloze zasíláme.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona
o posuzování vlivú na životní prostředí o zajištění zveřejnění stanoviska na úředních deskách
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením 16 odst. 4 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení
stanoviska. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu:
renata.gavelkova@mzp.cz.

Do stanoviska lze také nahlédnout v informačním systému SEA na internetových
stránkách http://cia.cenia.cz/seaJkoncepce/prehled.php, kód koncepce MZPO88K.

Pozn. Trub dopis obdrží prostřednictvím datové schrúnk dokrmiv kraj. dotčené obce
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Rozdělovník k čj. 15975JEN\/1O

Předkladatel:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Ing. Miloslav Roman, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Dotčené územní samosprávné celky:

Královéhradeck kraj, hejtman. Pivovarské náměstí 1245. 50002 Hradec Králové

Město Broumov, Maarvkova 239. 55() 14 Broumov

Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Město Dvůr Králové nad Labem, nám T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 Ot Hořice

Město Hradec Králové. Magistrát města. Československé armád 408. 502 10 Hradec Králové

Město Jaroměř, nám. ČSA 16. 551 33 Jaroměř

Město Jičín, Žižkovo mim. 18. 506 01 Jičín

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38. 517 41 Kostelec nad Orlicí

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39. 509 24 Nová Paka

Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1. 504 01 Nový Bydžov

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136. 516 78 Rychnov nad Kněžnou

Město Trutnov, Slovanské nám. 165. 541 16 Trutnov I

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 92 Vrchlabí

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Habrmanova 19/1
501 01 Hradec Králové

Česká inspekce životního prostředí. 01 Hradec Králové, Relova 122912.
.500 02 H.radec K••.á1ove••

arodm pamatko%3 uta% — uzemni odborne praco%iště v Josefoě Okwin 41$ 1oeo
551 02 Jaroměř

Obvodní báňský úřad v Trutnově, Fk.rká 5. 541 (i Trutnov

Správa CHKo Broumovsko, Lediiukú 59. 549 54 Police nad Metují

Správa CHKo Orlické hory. Dobrovského 332.51601 Rychnov nad Kněžnou

Správa Krkonošského národního parktu Dobrovkého 3. 543 9]

praia CHKO Česk raj Dvorak 9 511 )l 1urno



- zde odesláno IS pod cj. 1 7090/ENV/l 0
MZP OVSS V, Tř. 1. máje 26, Liberec 1

MŽP OVSS VI, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

odbor péče o krajinu

odbor zvláště chráněných částí přírody

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

odbor péče o národní parky

odbor ochrany horninového a pŮdního prostředí

odbor odpadů

odbor ochrany vod

odbor environmentálních rizik

odbor ochrany ovzduší

odbor udržitelné energetiky a dopravy

odbor politiky životního prostředí

Na vědomí:
Zpracovatel koncepce:

Centrum evropského projektování a.s., Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel dokumentace SEA:

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

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Český báňský úřad, Kozí 748/4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1 — Staré Město

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 13000 Praha 4

Zelený kruh, LublaŮská 18, 120 00 Praha 2
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V Praze cine 23. února 20 10
15975/ENV/JO

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 úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí I 245
500 03 Hradec Králové

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

Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer, FKOBAU
Neiuckú 633
.107 OO Praha 1() - .Duheč

OĽ!I mé ...sobí!ostĺ p .unméií Vj(, é m pmmís rřmdí J/m



Pruběh posuZo ání:
Oznámení koncepce Regionální ino ační strategie Králo éhradeckého kraje“ (dále

též jen .‚koncepce“) zpraco\ané v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
lixu na životní prostředí a o zrněně některých Mnt\isejícíuh zákonu. ve znění pozdějších
předpisu dále též jen ‚.zákon o posuzování vlivu na životní prostředí“) bylo Nlinisterstvu
životního prostředí předloženo dne 3. 6. 2009. Po kontrole náležitostí bylo oznámení
koncepce ivefejněno v Informačním \vstému S E:\ a rozesláno dotčenýIn správním tiřadum
a dotčeným územním sainosprávii‘m celkum. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25. 6. 200)
zveřejněním na úředni desce Královéhradeckého kraje a ukončeno dne 30. 7. 2009 vdáním
závěru zjišťovacího řízení.

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vli u na životní prostředí zpracovaného
v rozsahu přílohy Č. 9 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí byl N1inisterstvu
životního prostředí předložen dne 4. 12. 2009 a po kontrole náležitostí byl dne 10. 12. 2009
zveřejněn podle * 16 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Veřejné projednání
koncepce včetně vyhodnocení vlivu 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:
„Regionalní inovační strategie Královéhradeckého kraje‘ je významným koncepcním

dokumentem určujícím hlavní směry orientace Královéhradeckého kraje při zlepšování
inovačního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti zainteresovaných subjektú 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 vyhudování prostředí pro posilování progresivních oború 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 vlivu koncepce ‚Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzováni
vlivu na životni prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č 9 tohoto zákona a požadavku na

rozsah a obsat t edeny h v zavcru zjIsto aLího nicu
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Případné nepřízni\ c v liv . které mohou vzniknout při realizaci koncepce. hudou v rámci

vběnii projektu pomoci stanoveních kritérií a v\lIžitíIu monitoringu realizace koncepce
a muč iiuun any. Iuirimalizn\ an\ rueb kninpenzov hiv



Závěry posuzování:
Minhterstvo žnotního prostředí jako přílušn orgán podle 21 písmena d) zákona

o posuzování livu na žhotní prostředí na základě nárhu koncepce včetně vyhodnocení vlivu
na životní prostředí a veřejné zdraví, v yjádření k němu podany‘ch a veřejného projednání
vdavá

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu koncepce

„Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

erze prosinec 2009

za dodržení níže uvedených podmínek (část A):

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

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

3. Projekty. ktere naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem č. 100/2001 Sb.
budou samostatně posouzeny v ramci procesu posuzováni vlhu zaměru na životni
prostředi (ElA) Bez provedeni tohoto posouzeni nelze podporit realizaci navrhov aneho
záměru a ani ho uskutecnit

I)oporučeni (čast B)

5. V ranici pnui It\ 3 (Pou/ui dni znovac ni i ikotiizoui pior ii ni /1 oJi dn i ) se v oblasti
energetiky a obnov itelnvch zdroju energie zaměřit na další nove technologie. ktere by
nohlv nahradit t yv ajicí nrjpouiiv vnejsi obnov telnc ‚dioj (n vpí fot ltaiLkc



Mini%terstvo životního protřcdí upozorňuje na povinnost schvaluj íci‘ho orgánu
postupovat podle * I (Ďg odst. 4 a od%t. 5 zákona o posuzování vlit u na životní prostředí.

Mini%ter%tvo )iotního prostředí předpokládá. že řídící sloky realizace této koncepce
w‘ajistí u každého navrženého opatřeni co nejširší publicitu a informo ání . eřejnosti.

Ministerstio životního prostředí dále upoiorňuje předkladatele na po innot zajistit
%ledování a rozbor 4livu sclnálené koncepce na žiiotní prostředí a eřejné zdraií a další
povinno‘.ti pl3noucí z * lOh zákona o posuzosání slivu na žiiouií prostředí.

v.r.

‘ mzüia se stdtnůn 11)

I


