MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 16. 11. 2011
Č. j.: 86638/ENV/11

ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ
podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování
vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí (dále jen „Směrnice SEA“)
Identifikační údaje:
Název:

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Charakter koncepce:
Regionální operační program představuje dokument strategického a programového
charakteru, který se zabývá rozsáhlým spektrem problematiky veřejné intervence
strukturálních fondů EU. Rozsah působnosti strukturálních fondů EU určují nařízení EK pro
vyuţívání finančních operací strukturálních fondů EU v rámci politiky hospodářské a sociální
koheze EU. Realizace regionálního operačního programu by ve svém důsledku měla přispět
k podpoře rozvoje lidských zdrojů, ekonomického rozvoje, ochrany ţivotního prostředí,
sociální a zdravotnické infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti a kultury.
Umístění:

Středočeský kraj

Předkladatel:

Středočeský kraj

Screeningové šetření:
Podle článku 3 Směrnice SEA členské státy určí, zda plány nebo programy uvedené
v odstavcích 3 a 4 Směrnice SEA mohou mít významný vliv na ţivotní prostředí buď
přezkoumáním jednotlivých případů, nebo stanovením druhů plánů a programů, nebo
kombinací obou přístupů. Za tímto účelem vezmou členské státy ve všech případech v úvahu
příslušná kritéria stanovená v příloze II Směrnice SEA, aby se zajistilo, ţe se na plány
a programy s moţným významným vlivem na ţivotní prostředí vztahuje Směrnice SEA.
Informace o revizi Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (dále
jen „ROP SČ“) a závěr screeningového šetření bude zveřejněn v Informačním systému SEA
http://eia.cenia.cz/sea/revize/prehled.php a na webových stránkách Ministerstva ţivotního
prostředí http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_koncepci_sea .

1. Charakteristika plánů a programů, zejména s ohledem na:
míru, v jaké plán nebo program stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, buď vzhledem
k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo přidělením zdrojů;
Hodnocený návrh změny ROP SČ spočívá v přijetí dalších finančních prostředků, a to
do Prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura na základě
usnesení Vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16.11.2010 a do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj
území, oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 382/2011 ze dne
18. 5. 2011. Dále jsou to související změny ve finančních tabulkách a zároveň byly provedeny
technické úpravy indikátorové soustavy ROP SČ tak, aby byly v souladu s Národním
číselníkem indikátorů (dále jen „NČI“).
Revize spočívá v následujících změnách:
Změna č. 1:

Přijetí dodatečných prostředků pro Prioritní osu 1

Změna č. 2:

Přijetí dodatečných prostředků pro Prioritní osu 3

Změna č. 3:

Dopad na finanční údaje

Změna č. 4:

Technické úpravy indikátorové soustavy

Z výše vyjmenovaných změn lze vyčlenit změnu č. 1 a č. 2, které jsou relevantní
vzhledem k posouzení programového dokumentu na ţivotní prostředí, resp. jimiţ má smysl se
zabývat z hlediska kritérií stanovených v příloze II Směrnice SEA, tj. vůči těmto změnám
provést screening dle článku 3 výše uvedené směrnice. Změna č. 3 obsahuje pouze měněné
údaje ve finančních tabulkách a změna č. 4 je formálního charakteru ve smyslu sjednocení
indikátorové soustavy ROP SČ s NČI. Vzhledem k charakteru těchto dvou změn tedy nelze
očekávat, ţe jejich realizací dojde ke změnám relevantním vůči ţivotnímu prostředí. V rámci
revize ROP SČ nedojde ke změnám strategické části programu, tj. nedojde k zásahu
do podporovaných opatření resp. aktivit, které byly podrobeny posouzení vlivů na ţivotní
prostředí. Výše uvedené změny budou mít vliv především na organizaci uplatňování ROP SČ
resp. monitoring.
Původní znění programového dokumentu ROP SČ bylo podrobeno kompletnímu
procesu posouzení vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) a bylo
zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení bylo provedeno metodou
ex-post, tedy po zpracování koncepce.
Pro zjištění, zda ROP SČ můţe při realizaci mít závaţné vlivy na ţivotní prostředí,
bylo provedeno hodnocení navrţených oblastí podpory vzhledem ke zvolenému souboru
referenčních kritérií, která odpovídají a) klíčovým indikátorům trvale udrţitelného rozvoje,
b) cílům ochrany ţivotního prostředí a veřejného zdraví, c) pokrývají všechny podstatné
sloţky a oblasti ţivotního prostředí. Pro kaţdé kritérium byla definována 5-ti stupňová
verbálně – numerická stupnice hodnocení. Pomocí multikriteriální analýzy byly porovnány
2 varianty: nulová varianta (neprovedení ROP SČ) a reálná varianta (provedení ROP SČ).
Komparativní analýza všech výsledků obdrţených podle čtyř různých pracovních postupů
jednoznačně potvrdila preferenci důsledků reálné varianty před dopady nulové varianty.
Zpracovateli SEA tedy bylo vyhodnoceno, ţe při splnění podmínek uvedených ve stanovisku
SEA bude mít realizace ROP SČ kladný vliv na stav ţivotního prostředí a veřejného zdraví
v dotčeném regionu. Pro sledování vlivů při realizaci koncepce byly navrţeny ukazatele
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environmentálních vlivů, které vycházejí z národního seznamu. Zároveň byly navrţeny nové
monitorovací ukazatele.
V rámci posouzení byly navrţeny podmínky implementace oblastí podpory ROP SČ.
Dalším významným výstupem hodnocení je návrh systému výběru a hodnocení projektů
podpořených z prostředků ROP SČ a návrh systému sledování implementace koncepce.
Součástí Vyhodnocení SEA bylo rovněţ posouzení vlivů na veřejné zdraví a hodnocení dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb.
Výstupem procesu SEA ROP SČ bylo stanovisko SEA, ze kterého vyplývá,
ţe za podmínek, uvedených ve stanovisku SEA nebude mít ROP SČ významný negativní vliv
na ţivotní prostředí a ţe realizace ROP SČ nebude mít významný negativní vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
Charakteristika relevantních změn programového dokumentu a zhodnocení míry jejich
vlivu na to, jak ROP SČ stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo přidělením zdrojů
Změna č. 1: Přijetí dodatečných prostředků pro Prioritní osu 1
Na základě usnesení vlády ČR č. 817/2010 bude do ROP SČ dodatečně zapojeno
9 304 522 EUR, které budou směřovány do prioritní osy 1 Doprava, konkrétně do oblasti
podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Tyto dodatečné finanční prostředky budou
vyuţity v souladu s usnesením vlády ČR č. 817/2010 na projekty s vyšším regionálním
významem, které zkvalitňují dopravní infrastrukturu a které přispívají ke zvýšení
konkurenceschopnosti území regionu středních Čech, v souladu se zásadami udrţitelné
dopravy a tedy přispějí i k naplňování cílů ROP SČ.
Pro naplnění těchto cílů jsou projekty v této oblasti podpory zaměřeny na zkapacitnění
a zkvalitnění dvou typů dopravní infrastruktury: silnic II. a III. třídy a místních komunikací.
V případě silnic II. a III. třídy, kam budou dodatečné prostředky směřovány, je podpora
zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jeţ vykazují vysokou
intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální
komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podporovány jsou rovněţ
aktivity, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a sníţení
negativních dopadů provozu na ţivotní prostředí.
V důsledku dodatečných finančních prostředků pro prioritní osu 1 je třeba rovněţ
upravit monitorovací ukazatele (indikátory) resp. jejich cílové hodnoty. Jedná se o následující
změny indikátorů:
-

Indikátor č. 61/01/19 „Počet odstraněných bodových závad“ – původní cílová
hodnota 20 je navýšena na 50.

Tento indikátor má přímou vazbu na aktivity, na které jsou dodatečné prostředky
určeny. Jedná se tedy zejména o odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová
kříţení, mosty), o úpravu nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující
ţelezniční přejezdy) a dopravně závadných křiţovatek (např. přetíţené křiţovatky v okolí
Prahy) na silnicích II. a III. třídy. Navíc cílová hodnota tohoto indikátoru je jiţ v současné
době o 50 % překročena.
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Zvýšení cílové hodnoty druhého relevantního indikátoru č. 51/11/00 „Délka nových
a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“ není navrhováno, neboť řídící orgán
předpokládá, ţe cílová hodnota nebude výrazně překročena.
Komentář:
Rozhodnutí EK o přidělení dodatečných prostředků určených na modernizaci příp.
výstavbu nové dopravní infrastruktury v regionu se v rámci realizace ROP SČ projeví
především vyšším počtem realizovaných projektů, a to především projektů zaměřených
na odstraňování bodových závad na komunikacích (podrobněji viz výše). Z pohledu ţivotního
prostředí, resp. posouzení vlivů realizace ROP SČ nedojde k významným změnám, a to z toho
důvodu, ţe nedojde ke změně charakteru podporovaných projektů ani kritérií pro jejich výběr.
Změna má sama o sobě ve vztahu k ţivotnímu prostředí pouze zprostředkovanou vazbu.
Nicméně potenciálně negativní a pozitivní vlivy této změny ROP SČ jsou komentovány níţe.
Převáţná většina nových projektů tedy bude představovat rekonstrukci stávajících
komunikací II. a III. třídy a to především ve smyslu odstraňování bodových závad, kde lze
obecně očekávat mnohem menší vlivy na ţivotní prostředí například oproti výstavbě
komunikace nové stejné třídy. Zároveň se v kontextu celkové současné alokace určené pro
prioritní osu 1 jedná o nevýznamnou změnu, dodatečná finanční podpora představuje pouze
cca 4,3 % celkové alokace, coţ nebude mít v ţádném případě významný dopad na cíle
stanovené pro prioritní osu 1 a potaţmo pro celý ROP SČ.
Z pohledu ţivotního prostředí, resp. potenciálních negativních vlivů na něj, je na této
hierarchické úrovni a míře podrobnosti znalosti projektů podstatné, ţe se nic nezmění
na poţadavku podrobení kaţdého jednotlivého projektu postupu posouzení dle zákona
č. 100/2001 Sb. (tj. procesu EIA) resp. dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“).
Změna č. 2: Navýšení finanční alokace prioritní osy 3 ROP SČ
Do ROP SČ je realokováno 3 328 741 EUR ve vztahu k ERDF z Operačního
programu Technická pomoc. Realokované prostředky jsou určeny pro vyuţití v oblasti
podpory vzdělávací infrastruktury v regionech. V důsledku toho je třeba rovněţ upravit
monitorovací ukazatele (indikátory) resp. jejich cílové hodnoty.
Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení škol
a modernizaci jejich zařízení (např. nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií
umoţňující realizovat modernizované vzdělávací programy). S tím souvisí moţnost rozvoje
interdisciplinárních a nových oborů. Dále bude moţné zajistit úpravy (v krajním případě
i výstavbu) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací
infrastruktury do výuky. Dalším druhem investic by mělo být vybudování sdílených
laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení
a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) vyuţity.
Podpora bude zaměřena na střední a vyšší odborné školství především technického
nebo přírodovědného zaměření s jasnou vazbou na trh práce.
V důsledku realokace finančních prostředků pro prioritní osu 3 je třeba rovněţ upravit
monitorovací ukazatele (indikátory) resp. jejich cílové hodnoty. Jedná se o následující změny
indikátorů:
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-

Indikátor č. 65/11/00 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
ve městech celkem“ – původní cílová hodnota 35 000 m2 bude navýšena
na 39 000 m2

Tento indikátor má přímou vazbu na aktivity, na které jsou realokované prostředky
určeny. Je relevantní k oblastem podpory 3.1 Rozvoj měst a 3.2 Rozvoj venkova.
Komentář:
Vzhledem k tomu, ţe prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území má v rámci ROP SČ
vést ke zkvalitnění vzdělávacího procesu, vedoucímu k pruţnějšímu vstupu na trh práce, není
předpokládán ţádný významný negativní vliv na ţivotní prostředí. Uvedené navýšení
indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ můţe
pouze v krajním případě představovat rámec pro budoucí povolení záměrů dle směrnice EIA.
Jedná se o případy, kdy bude součástí projektů výstavba nových přístaveb či přímo nových
objektů apod. Avšak vzhledem k logické návaznosti nových staveb na stávající objekty
školských zařízení, není třeba ani z tohoto pohledu očekávat moţnost negativních vlivů
na ţivotní prostředí. Jelikoţ nedojde ani ke změně charakteru podporovaných projektů ani
kritérií pro jejich výběr, tak nedojde k významným změnám ani z pohledu posouzení vlivů
realizace ROP SČ na ţivotní prostředí. Změna má sama o sobě ve vztahu k ţivotnímu
prostředí pouze zprostředkovanou vazbu. V případě naplnění rámce směrnice EIA
(u případných novostaveb) bude projekt podroben postupu posouzení dle zákona č. 100/2001
Sb. (tj. procesu EIA) resp. dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb.
míru, v níţ plán nebo program ovlivňuje jiné plány a programy včetně plánů a programů
v hierarchické návaznosti;
Revize programového dokumentu ROP SČ nebude mít vzhledem ke svému charakteru
zásadní vliv na ostatní přijaté strategické dokumenty, a to na ţádné hierarchické úrovni.
Změna indikátorů v oblasti podpory budování regionální dopravní infrastruktury představuje
z většiny rekonstrukci stávajících komunikací II. a III. třídy a to převáţně ve formě odstranění
bodových závad souvisejících s provozem na těchto silnicích. Výjimečně je moţné
předpokládat i malý podíl projektů např. v podobě obchvatů obcí nebo přeloţek komunikací,
avšak bez přímého ovlivnění územních plánů obcí, které jsou relevantním strategickým
dokumentem přijatým na regionální resp. místní úrovni. Podpořeny mohou být pouze takové
projekty, jeţ jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a mají vydané územní
rozhodnutí. V tomto ohledu nenastane uplatňováním revize ROP SČ, ani v případě realizace
projektů v rámci prioritní osy 3, ţádná změna.
Revize programového dokumentu ROP SČ neznamená ţádné změny v charakteru
podpořených projektů, můţe ovlivnit pouze jejich konečný počet, coţ však nelze hodnotit
jako významný vliv na ostatní strategické dokumenty ani na ţivotní prostředí jako takové,
neboť projekty, které budou podpořeny z ROP SČ nad rámec původně uvaţovaných cílových
hodnot by byly pravděpodobně realizovány pomocí finančních prostředků z jiných zdrojů.
Na úrovni ROP SČ, resp. navýšení cílových hodnot indikátorů nelze vzhledem
k neznalosti konkrétního charakteru ani celkovému počtu podpořených projektů vyhodnotit
konkrétní vlivy jednotlivých projektů na ţivotní prostředí ani jejich dopady do území.
S ohledem na změny cílových hodnot indikátorů lze předpokládat, ţe dopad takovýchto změn
na ţivotní prostředí bude minimální a nové Vyhodnocení SEA by nepřineslo jiné závěry neţ
ty, které byly uvedeny v původním Vyhodnocení SEA ROP SČ. Pro zamezení negativních
vlivů podpořených projektů na ţivotní prostředí je třeba v kaţdém jednotlivém případě
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důsledně uplatňovat postupy stanovené legislativou na poli ochrany ţivotního prostředí,
tj. především zákona č. 100/2001 Sb., resp. zákona č. 114/1992 Sb.
důleţitost plánu nebo programu pro začlenění aspektů ţivotního prostředí, zejména
s ohledem na podporu udrţitelného rozvoje;
Revize ROP SČ znamená pouze organizační změny spočívající zejména v navýšení
a realokaci finančních prostředků a změnách cílových hodnot indikátorů. Přijetím revize ROP
SČ nedojde k ţádným výrazným změnám v rámci Operačního programu ROP SČ, jeţ by
měly vliv na jeho charakter ve vztahu k ţivotnímu prostředí resp. udrţitelnému rozvoji.
Začlenění aspektů ţivotního prostředí resp. udrţitelného rozvoje v programovém dokumentu
zůstává ve srovnání s původním zněním ROP SČ stejné.
problémy ţivotního prostředí, které jsou pro plán nebo program závaţné;
Nebyly zjištěny ţádné problémy ţivotního prostředí ani změny jeho stavu resp. trendů
vývoje ţivotního prostředí, které by byly závaţné ve vztahu k revizi ROP SČ a nebyly
uvaţovány v rámci posouzení původního znění programového dokumentu na ţivotní
prostředí.
významnost plánu nebo programu pro uplatňování práva ţivotního prostředí Společenství
(např. plány a programy spojené s nakládáním s odpady nebo s ochranou vody).
Předkládaná Revize programového dokumentu ROP SČ neobsahuje takové změny,
které by představovaly významné dopady do oblastí uplatňování práva ţivotního prostředí
Společenství. Předkládané změny mají převáţně finanční a organizační charakter. Kaţdý
jednotlivý projekt bude podroben postupu hodnocení z hlediska jeho vlivů na lokality
soustavy Natura 2000 tak, jak bylo stanoveno ve stanovisku SEA k původnímu znění
programového dokumentu.
2. Charakteristika vlivů a oblasti, které mohou být zasaţeny, zejména s ohledem na:
pravděpodobnost, dobu trvání, četnost vlivů a vratnost jejich důsledků,
Revize programového dokumentu ROP SČ se nijak podstatně nedotkne návrhové části
dokumentu, tudíţ budou podpořeny stejné typy projektů na základě stejných kritérií jako
v původní verzi ROP SČ. Změny cílových hodnot indikátorů, resp. dodatečná alokace
finančních prostředků na projekty v oblasti podpory dopravní infrastruktury (především
odstraňování bodových závad), vzdělávací infrastruktury a regenerace, revitalizace a výstavby
nových objektů apod. mohou mít vliv na konečný počet realizovaných projektů, nicméně
s ohledem na povahu a charakter změn cílových hodnot indikátorů lze konstatovat,
ţe podpořené projekty nebudou představovat nové významné zásahy do ţivotního prostředí,
které by nebyly jiţ při předchozím procesu SEA k předmětnému ROP SČ známy
a hodnoceny. Potenciální negativní a pozitivní vlivy Revize ROP SČ jsou uvedeny níţe.
Podstatné z hlediska ţivotního prostředí zůstává dodrţování podmínek stávajícího Stanoviska
SEA, jeţ bylo vydáno na základě kompletního posouzení vlivů ROP SČ v dosavadním znění.
kumulativní povahu dopadu,
Kumulativní vlivy Revize ROP SČ se nepředpokládají. Pokud by docházelo
k synergickým, případně kumulativním vlivům na ţivotní prostředí, tak konkrétní vlivy
jednotlivých aktivit bude moţné do určité míry identifikovat pouze přímo v lokalitě realizace
a provozu konkrétní aktivity.
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přeshraniční povahu dopadu,
Vzhledem k umístění regionu bez přímé návaznosti na sousední země a vzhledem
k charakteru podporovaných projektů se zaměřením na sídla a komunikace uvnitř regionu se
přeshraniční vlivy nepředpokládají.
rizika pro lidské zdraví nebo ţivotní prostředí (např. následkem nehod),
Změna ROP SČ nemá takový charakter, aby bylo moţné zcela objektivně vyhodnotit
rizika na lidské zdraví nebo ţivotní prostředí způsobená touto změnou. Potenciální negativní
a pozitivní vlivy Revize ROP SČ na ţivotní prostředí jsou uvedeny dále v textu.
Potenciální negativní vlivy na veřejné zdraví a ţivotní prostředí lze předpokládat
v případě navýšení finančních dotací do prioritní osy 1, tedy do výstavby silnic II. a III. třídy
(navýšení hluku a imisí jak v období výstavby, tak v období provozu) a ve většině případů
také u rekonstrukcí silnic, kde bude docházet odstraňování bodových závad (zde však budou
potenciální neţádoucí vlivy z pohledu ţivotního prostředí minimální).
Negativní dopady nelze u řady referenčních cílů a především pak u konkrétních vlivů
na jednotlivé sloţky ŢP přesně identifikovat, u většiny záleţí na konkrétním řešeném
problému. Proto zde platí jiţ výše zmiňovaný poţadavek následného posouzení procesem
EIA, jehoţ výstupem budou konkrétní podmínky k minimalizaci vlivu na ţivotní prostředí
a veřejné zdraví.
Rizika v rámci prioritní osy 3 (podpora vzdělávací infrastruktury v regionech) jsou pro
obyvatelstvo minimální, naopak lze očekávat pozitivní vliv na veřejné zdraví, a to zejména
zlepšením sociálních determinant obyvatel v souvislosti s předpokládaným zvýšením
vzdělanosti a zlepšením podpory vzdělávání ve formě nového materiálně-technického
vybavení a dalších investic do školství. Při splnění podmínek uvedených ve stanovisku SEA
bude mít realizace ROP SČ kladný vliv na stav ţivotního prostředí a veřejného zdraví
v dotčeném regionu.
Zároveň lze konstatovat, ţe nedojde ke změně návrhové části dokumentu ROP SČ
a tedy ani ke změně projektů. Lze tedy vycházet z výsledků kompletního procesu posouzení
vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k původní verzi ROP SČ.
velikost a prostorový rozsah vlivů (pravděpodobně ovlivněná zeměpisná oblast a počet
obyvatel pravděpodobně ovlivněných);
Revize ROP SČ nemá takový charakter, aby bylo moţné přesně vyhodnotit velikost
a prostorový rozsah vlivů způsobených touto revizí. Rozsah vlivů lze předpokládat pouze
na úrovni regionu bez zásadních negativních dopadů na regiony ostatní. Vzhledem k tomu,
ţe v důsledku revize programového dokumentu ROP SČ nedošlo k takové změně dokumentu,
která by měla vliv na výsledky Vyhodnocení SEA původního znění operačního programu, lze
konstatovat, ţe další posouzení vlivu Revize ROP SČ na ţivotní prostředí není účelné.
hodnota a zranitelnost pravděpodobně ovlivněné oblasti následkem:
zvláštních přírodních charakteristik nebo kulturního dědictví,
Změna programového dokumentu ROP SČ nemá takový charakter, který by
umoţňoval detailně vyhodnotit vliv Revize ROP SČ na zvláštní přírodní charakteristiky nebo
kulturní dědictví.
Ze změny cílových hodnot monitorovacího ukazatele č. 610119 Počet odstraněných
bodových závad (z původní hodnoty 20 na nově navrhovaných 50) je zřejmé, ţe většina nově
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alokovaných finančních prostředků je směřována k větší podpoře modernizace silniční sítě
především ve formě odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová kříţení, mosty),
úpravy nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující ţelezniční přejezdy)
a dopravně závadných křiţovatek (např. přetíţené křiţovatky v okolí Prahy) na silnicích II.
a III. třídy. ROP SČ podporuje i rekonstrukce, modernizaci a výstavbu silnic II. a III. třídy,
v tomto ohledu však není předpokládáno takové navýšení, které by vedlo ke změně indikátoru
č. 51/11/00 „Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“.
Většina potencionálních negativních vlivů na ţivotní prostředí souvisí zejména
s výstavbou nových komunikací. To platí zejména pro zábor půdy, vliv na ovzduší a klima,
vliv na krajinný ráz včetně fragmentace krajiny, vliv na přírodu, vliv na povrchové
a podzemní vody, vlivy na veřejné zdraví (ve smyslu akustické a imisní zátěţe).
U odstraňování bodových závad na stávajících komunikacích II. a III. třídy se negativní vlivy
uplatní v minimální míře. Realizací takových projektů v rámci podpory 1.1 Regionální
dopravní infrastruktura nevznikají nové prvky ve volné krajině s následným vlivem
na krajinný ráz, nedochází k zásahům do přírodně cenných území a ke zvýšení fragmentace
krajiny, zároveň se nevnáší do území nové zdroje hluku a znečištění ovzduší, apod.
Naopak lze v případě realizací projektů zaměřených na odstraňování bodových závad
na komunikacích předpokládat i pozitivní vliv a to zejména v oblasti ochrany veřejného
zdraví díky sníţení nehodovosti, sníţení hlučnosti a emisí z dopravy zajištěním vyšší
plynulosti jízdy, apod.
Při výběru projektů je nezbytné respektovat zájmy ochrany ţivotního prostředí
a veřejného zdraví. Měly by být upřednostňovány projekty komplexně řešící nejen zlepšování
dopravní dostupnosti, ale zároveň i kompenzace environmentálních impaktů a impaktů
do veřejného zdraví (zahrnující doprovodná opatření např. protihlukové stěny, doprovodné
cyklostezky, ekodukty apod.).
Formulace změny ROP SČ v oblasti podpory 1.1 není dostatečně konkrétní na to, aby
umoţnila vyhodnocení jejích vlivů na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí oblasti
soustavy Natura 2000. Je tomu tak především z toho důvodu, ţe není známa lokalizace
jednotlivých podporovaných opatření. Oblast podpory 1.1 je zaměřena na výstavbu,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a na odstraňování bodových závad na těchto
komunikacích. Cílem je mimo jiné zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí
ze středočeských oblastí obslouţených silnicemi II. a III. třídy a zvýšení provázanosti mezi
jednotlivými středočeskými subregiony díky rekonstrukci a modernizaci nevyhovujících
úseků silnic. Rovněţ jsou podporovány projekty odstraňující bezpečnostní závady a zvyšující
kapacitu na křiţovatkách silnic II. a III. třídy, které jsou přetěţovány především v suburbánní
zóně Prahy. Vzhledem k charakteru ROP SČ je moţno důvodně předpokládat, ţe většina
projektů, které budou podpořeny, bude menšího či doplňkového charakteru k projektům,
podporovaných z jiných programů. Pravděpodobnost jejich definovatelného vlivu, pozitivního
či negativního, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je poměrné malá, nicméně
negativní vliv na tato území nelze vyloučit. Vyšší míra rizika takového ovlivnění bude
v případech, kdy výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnice bude probíhat na území
evropsky významné lokality (EVL) či ptačí oblasti (PO) nebo v její bezprostřední blízkosti.
Zvýšená míra rizika bude rovněţ v místech kříţení komunikací s toky (v tomto případě jak
s toky, které jsou součástí evropsky významné lokality, tak i s dalšími toky, na EVL
navazujícími). Ovlivněna můţe být řada druhů ţivočichů (zábor území, omezení migrace,
rušení stavbou, provozem apod.) i rostlin a stanovišť (zábor území, likvidace stanovišť,
znečištění prostředí). Můţe také dojít k ovlivnění PO, které jsou obecně velmi rozsáhlé.
Především je nutné zabránit trvalému rušení ptáků a nárazovému rušení v době
rozmnoţování. Velmi důleţitá je snaha o zachování celistvosti lokalit, která můţe být
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naprosto zásadně ovlivněna, a to zejména fragmentací, narušením ekologických funkcí,
vazeb, znemoţněním migrace atd.
Pokud jde o Prioritní osu 3 Integrovaný rozvoj území, lze uvést, ţe moţnost, ţe by
některý z projektů, ucházejících se o podporu v rámci těchto předmětů podpory mohl mít
významný negativní vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti je poměrně malá,
neboť lze očekávat, ţe většina z nich bude lokalizována do zastavěných území sídelních
jednotek. Zcela vyloučit ji však nelze, neboť poměrně vysoký počet evropsky významných
lokalit se vyskytuje přímo v sídlech. Řada staveb je vyhlášena jako EVL pro letní kolonie
netopýrů. V tomto případě je třeba postupovat tak, aby nedošlo k přímému poškození
a vyrušování předmětu ochrany, ani k ovlivnění vhodného prostředí např. změnou
mikroklimatu nebo případným uzavřením vletových otvorů.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, formulace oblasti podpory je velice obecná, a proto nelze
vliv její realizace na území jednotlivých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
vyhodnotit. U tohoto předmětu podpory nelze vyloučit, ţe by některý z projektů, ucházejícího
se o podporu, mohl mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti a v takovém případě by mělo být podmínkou poskytnutí podpory, ţe hodnocení
takového záměru podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. takový negativní vliv vyloučí.
V případě, ţe budou dodrţeny všechny poţadavky a doporučení k této problematice
uvedené ve vyhodnocení SEA k původní verzi ROP SČ, významné negativní vlivy na ţivotní
prostředí se nepředpokládají. Se změnou ROP SČ nevznikají ţádné nové dříve nehodnocené
a nepředpokládané vlivy vyţadující nové posouzení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí
a veřejné zdraví.
Závěrem je třeba podotknout, ţe samozřejmostí je dodrţování příslušných právních
předpisů a technických norem vztahujících se k ochraně ţivotního prostředí a veřejného
zdraví, které bude zajištěno v rámci povolovacích procesů u konkrétních záměrů.
překročení norem kvality ţivotního prostředí nebo mezních hodnot kvality ţivotního
prostředí,
Přijetím Revize ROP SČ nedojde k takovým změnám z hlediska norem kvality
ţivotního prostředí nebo mezních hodnot kvality ţivotního prostředí, které by bylo moţno
detailně vyhodnotit bez znalosti konkrétního technického řešení a lokalizace podpořených
projektů. Všechny normy resp. limity v oblasti ţivotního prostředí jsou uloţeny legislativou
a kaţdý jednotlivý projekt je musí splňovat. Na této skutečnosti se Revizí programového
dokumentu nic nemění.
intenzivního vyuţívání půdy,
Přijetím Revize ROP SČ nedojde k takovým změnám z hlediska vyuţívání půdy, které
by bylo moţno vyhodnotit bez znalosti konkrétního technického řešení a lokalizace
podpořených projektů. Vzhledem k tomu, ţe většina finančně podpořených oblastí
nepředstavuje poţadavek na nové zábory půdy (vzdělávací infrastruktura, rekonstrukce silnic
ve smyslu odstraňování bodových závad), lze předpokládat minimální vlivy na půdy.
V případě projektů z oblasti podpory prioritní osy 1 je potřeba kaţdý jednotlivý objekt
podrobit procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí na úrovni EIA.
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Vlivů na oblasti nebo krajiny, které mají uznávaný ochranný statut na úrovni národní,
Společenství nebo mezinárodní.
Původní znění programového dokumentu ROP SČ bylo podrobeno hodnocení vlivů
na lokality soustavy Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb. Revize operačního programu
nepřináší takové změny, které by bylo moţné a účelné podrobit novému hodnocení vlivů dle
zákona č. 114/1992 Sb. Potenciální negativní vlivy na lokality soustavy Natura 2000 jsou
uvedeny výše. Zůstává v platnosti povinnost kaţdý jednotlivý projekt podrobit postupu dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Závěr:
Na podkladě revize dokumentu ROP SČ, důvodové zprávy k revizi ROP SČ
a na podkladě příslušných kritérií stanovených přílohou II Směrnice SEA provedlo
Ministerstvo ţivotního prostředí screeningové šetření s následujícím závěrem:
Na základě provedeného screeningového šetření vlivů změn ROP SČ bylo
zjištěno, ţe nedochází k takové změně vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví, která
by vyţadovala zpracování Vyhodnocení koncepce (SEA).

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence

v z. Mgr. Daniel Brix, v.r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
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