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PŘÍLOHA 4 

Výzvy č. 42 nositele IPRÚKV° 

B2.1  

„INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 

 

 

Závazky vyplývající ze stanoviska SEA 

 

Při přípravě, realizaci a provozování projektového záměru/projektu: 

1. bude zohledněna problematika ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, projekt nesmí 

negativně ovlivňovat životní prostředí. Pokud to charakter projektu umožňuje, bude 

zohledňovat environmentální kritéria uvedená níže: 

REFERENČNÍ CÍL 

RC1: Snížení emisí způsobujících změnu klimatu nebo 
znečištění ovzduší, adaptace na změny klimatu 

RC2: Ochrana zemědělské půdy a pozemků určené k plnění 
funkcí lesa před zábory, degradací a znečištěním 

RC3: Omezení znečištění vod, zajištění ochrany chráněných 
oblasti přirozené akumulace vod a ochranných pásem vodních 
zdrojů, zlepšování ekologické funkce vodních toků. 

RC4: Snížení čerpání neobnovitelných zdrojů energie a 
energetických surovin 

RC5: Minimalizace produkce nebezpečných látek 

RC6: Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů, 
využívání recyklovatelných materiálů 

RC7: Zachování přirozené rozmanitosti biologických druhů 

RC8: Ochrana a zlepšení stavu ekosystémů 

RC9: Ochrana a zlepšení stavu kulturní krajiny a lidských sídel, 
ochrana přírodních prvků v zastavěných územích 

RC10: Ochrana zdraví obyvatelstva (včetně ochrany před zátěží 
hlukem z dopravy a z průmyslu) 

RC11: Pozitivní působení na environmentální povědomí a 
environmentálně odpovědné jednání obyvatel 

RC12: Pozitivní působení na historické a kulturní dědictví jako 
součást kulturní krajiny a lidských sídel 
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2. budou respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení SEA1 včetně podmínek 

vyplývajících z environmentálních limitů vycházejících z platných právních předpisů, tj. 

zejména podmínek vyplývajících z právní úpravy území chráněných v rámci zákona o ochraně 

přírody a krajiny, podmínek vyplývajících z právní ochrany chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod (dále jen „CHOPAV“) a z ochranných pásem vodních zdrojů dle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a z podmínek týkajících se ochrany 

ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

podmínek ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínek ochrany lesů dle 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a podmínek ochrany kulturních 

památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. budou aktivity a opatření uskutečňovány za respektování ochrany zvláště chráněných území 

(dále jen „ZCHÚ“), soustavy NATURA 2000 a lokalit výskytu zvláště chráněných druhů včetně 

obecné ochrany přírody v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Došlo při realizaci 

konkrétních rozvojových projektů v ZCHÚ k vyloučení či minimalizování střetů záměrů 

s předměty a cíli ochrany těchto ZCHÚ. 

 

4. bude minimalizován zábor ZPF, došlo k přednostnímu využívání zemědělské půdy s nižšími 

třídami ochrany a současně s efektivnějším využíváním stávající nevyužívané plochy. 

 

5. bude v rámci vybraných projektových záměrů (např. výstavba vědeckotechnických) parků, 

podnikatelských inkubátorů) využita možnost brownfields před výstavbou na tzv. „zelené 

louce“. 

 

6. budou na základě nových projektů realizována vhodná opatření pro ochranu před 

znečištěním ovzduší a působením hluku, např. protihlukové stěny, pásy zeleně, 

technickoorganizační opatření apod. 

 

7. budou preferovány šetrné druhy dopravy před silniční dopravou. 

 

8. budou přednostně podporovány nejlepší dostupné techniky (BAT) dle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném znečištění, ve znění pozdější 

předpisů. 

 

9. musí být proces přípravy projektů pečlivě vyhodnocen, resp. posouzen z hlediska vlivů na 

konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu Natura 2000 ve smyslu ustanovení § 45h 

a §45i o ochraně přírody a krajiny, a to vždy včetně kumulativních vlivů. 

 

10. budou veškerá opatření navržena s respektováním integrity a územní ochrany evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo 

zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území. Při výběru konkrétních záměrů naplňujících 

                                                           
1 http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoceni-vlivu-koncepce-na-zivotni-prostredi-
proces-sea/ 
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cíle této koncepce je třeba upřednostňovat ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a 

PO, nebo jej alespoň nezhoršují. 

 


