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Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor Ĝízení operaþních programĤ 
k rukám RNDr. Aloise Kopeckého 
StaromČstské nám. 6 
11015 Praha 1 
 
 
 
 
 

 
váš dopis znaþky / ze dne naše znaþka datum vyĜizuje / linka 

 ý.j.:  SNPCS 04086/2013 7.10.2013 Härtel 

 
VČc: ZmČna programového dokumentu Integrovaného operaþního programu pro 
období 2007-2013 - stanovisko podle § 45i zákona þ. 114/1992 Sb. 
 
Správa Národního parku ýeské Švýcarsko obdržela dne 7.10.2013 Vaši žádost MMR o vydání 
stanoviska dle § 45i zák. þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní (dále jen 
zákon), zda navrhovaná „ZmČna programového dokumentu Integrovaného operaþního 
programu pro období 2007-2013“mĤže mít samostatnČ nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo zámČry významný vliv na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost území evropsky 
významné lokality nebo ptaþí oblasti. 
 
Správa Národního parku ýeské Švýcarsko jako orgán ochrany pĜírody a krajiny pĜíslušný podle 
§ 78 odst. 1 zákona prostudovala a posoudila pĜedloženou žádost a vydává toto stanovisko: 
 
Správa Národního parku ýeské Švýcarsko vyluþuje významný vliv výše uvedeného 
zámČru na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost území evropsky významné 
lokality nebo ptaþí oblasti, které leží ve správním obvodu Správy NP ýeské Švýcarsko. 
 
OdĤvodnČní 
 
Správa Národního parku ýeské Švýcarsko obdržela dne 7.10.2013 žádost MMR o vydání 
stanoviska dle § 45i zákona, zda navrhovaná „ ZmČna programového dokumentu 
Integrovaného operaþního programu pro období 2007-2013 “mĤže mít významný vliv 
na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptaþí oblasti.  
 
Na základČ pĜedloženého návrhu Správa NP ýeské Švýcarsko usoudila, že pĜedložený 
dokument nemá žádnou pĜímou vazbu na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo celistvost území 
evropsky významné lokality nebo ptaþí oblasti, které leží ve správním obvodu Správy NP ýeské 
Švýcarsko. 
 
Ing. Handrij Härtel, PhD. 
Ĝeditel odboru koncepcí, monitoringu,  
výzkumu a mezinárodní spolupráce        
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 Odbor životního prostĜedí a zem
 oddČlení ochrany pĜírody a krajiny                
 

Koncepce „ZmČna Programového dokumentu Integrovaného opera
2007 - 2013“ - stanovisko orgánu ochrany p
o ochranČ pĜírody a krajiny, ve zn
 
Krajský úĜad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost
úĜad“), obdržel dne 04. 10. 2013 žádost o stanovisko ke
Integrovaného operaþního programu pro období 2007 
v daném pĜípadČ  o stanovisko, zda cit. koncepce m
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta
 
Úpravy Programového dokumentu jsou navrhovány z d
roce 2013. Jedná se celkem o þtyĜ
(služby v oblasti bezpeþnosti, prevence a 
implementaþní struktury IOP, d
JESSICA a pĜesnČjší specifikace podpory v rámci intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dČdictví. Navrhované
a nemají konkrétní územní prĤmČ
 
Krajský úĜad, jako orgán ochrany p
posouzení výše uvedené koncepce
 
Koncepce „ZmČna Programového dokumentu Integrovaného opera
2007 - 2013“ nemĤže mít významný vliv na evropsky významné lokality
þ. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit za
vyhlášené ptaþí oblasti ve smyslu zákona, nebo
a ptaþích oblastí. 
 
 
 

Na vČdomí: Integra Consulting s.r.o., Pob

500 03 | Hradec Králové                                  VstĜícný, rychlý a profesionální ú
336                                                                                        
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Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor Ĝízení opera
RNDr. Alois Kopecký
StaromČstské nám
110 15 Praha 

  
                                                                         18048/ZP/2013 - NA  

    
Ĝedí a zemČdČlství       Ing. Aleš Novák / 418 

Ĝírody a krajiny                anovak@kr-kralovehradecky.cz

Programového dokumentu Integrovaného operaþního programu pro období 
stanovisko orgánu ochrany pĜírody ve smyslu § 45i zákona þ

a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“)

ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství (dále jen „krajský 
. 2013 žádost o stanovisko ke koncepci „ZmČna Programového dokumentu 

ního programu pro období 2007 - 2013“ ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, tj. 
  o stanovisko, zda cit. koncepce mĤže samostatnČ nebo ve spojení s

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptaþí oblasti. 

Úpravy Programového dokumentu jsou navrhovány z dĤvodu zlepšení þerpání prost
þtyĜi zmČny - zaĜazení dvou velkých projektĤ do oblasti intervence 3.4 

nosti, prevence a Ĝešení rizik), vyþlenČní PovČĜeného auditního subjektu z 
, doplnČní holdingového fondu do implementace finan

jší specifikace podpory v rámci intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu 
dictví. Navrhované zmČny IOP, jsou pouze formálního administrativního charakteru 

ĤmČty. 

ad, jako orgán ochrany pĜírody pĜíslušný podle ust. § 77a odst. 3 písm. w) zákona, po 
koncepce, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 toto stanovisko: 

Programového dokumentu Integrovaného operaþního programu pro období 
že mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v

. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zaĜazených do evropského seznamu) 
í oblasti ve smyslu zákona, neboĢ leží mimo území evropsky významných lokalit

Ing. Miloš ý
vedoucí odd
pĜírody a krajiny
 
 
 

domí: Integra Consulting s.r.o., PobĜežní 16, 186 00 Praha 8 

ícný, rychlý a profesionální úĜad 
                                                                                        – spokojený obþan. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ĝízení operaþních fondĤ 

RNDr. Alois Kopecký 
Čstské námČstí 6 

 

 
 07. 10. 2013 

kralovehradecky.cz 

þního programu pro období 
írody ve smyslu § 45i zákona þíslo 114/1992 Sb.,                

“) 

Č Člství (dále jen „krajský 
Čna Programového dokumentu 

slu § 45i odst. 1 zákona, tj. 
 nebo ve spojení s jinými významnČ 

þerpání prostĜedkĤ z IOP v 
Ĥ do oblasti intervence 3.4 

ČĜeného auditního subjektu z 
ní holdingového fondu do implementace finanþního nástroje 

jší specifikace podpory v rámci intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu 
, jsou pouze formálního administrativního charakteru              

íslušný podle ust. § 77a odst. 3 písm. w) zákona, po 
ust. § 45i odst. 1 toto stanovisko:  

þního programu pro období 
(uvedené v naĜízení vlády 

azených do evropského seznamu) nebo 
 leží mimo území evropsky významných lokalit         

Ing. Miloš ýejka 
vedoucí oddČlení ochrany 
Ĝírody a krajiny 
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10508/KK/13 VYŘIZUJE BURIANOVÁ MĚLNÍK 9. ŘÍJNA 2013

Věc: Stanovisko ke změnám Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro 
období 2007 - 2013 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – v platném 
znění (vliv na soustavu evropsky významných chráněných území NATURA 2000)

Správa CHKO Kokořínsko (dále jen „Správa CHKO“), jako orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny příslušný podle § 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – v 
platném znění (dále jen „zákon“), po posouzení předložených základních informací o změnách 
Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 vydává 
v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

U změn Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013,
ve správním obvodu Správy CHKO Kokořínsko (území CHKO Kokořínsko a dle vyhlášky MŽP č. 
60/2010 Sb., v platném znění, vybrané národní přírodní rezervace a národní přírodní památky),
lze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

  Toto stanovisko nenahrazuje souhlas či jiné opatření vydávané Správou CHKO Kokořínsko podle          
jiných ustanovení zákona.
Odůvodnění:
Správa CHKO Kokořínsko obdržela dne 4.10.2013, od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru 
řízení operačních fondů, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, žádost o stanovisko dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., ke změnám Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007 – 2013.
Změny Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro obdoví 2007 – 2013 
jsou navrhovány z důvodů zlepšení čerpání prostředků a IOP v roce 2013. Jde o čtyři změny –
zařazení dvou velkých projektů do oblasti intervence 3.4 „Připravenost Hasičského záchranného 
sboru České republiky k řešení následků povodní“ a „Připravenost Policie České republiky 
k řešení následků povodní“, jejichž hlavní aktivity spočívají v pořízení moderní techniky a 
technologie. Další změnou je vyčlenění Pověřeného auditního subjektu z implementační struktury 
IOP a doplnění holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA. Poslední 
změnou Programového dokumentu IOP je upřesnění specifikace oblasti intervence 5.1 - Národní 
podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
S ohledem na charakter předložených změn Programového dokumentu Integrovaného 
operačního programu pro období 2007 - 2013 nedojde k zásahům do přírodních hodnot evropsky 
významných lokalit ve správním obvodu Správy CHKO na území CHKO Kokořínsko i mimo území 
CHKO Kokořínsko (dle vyhlášky MŽP č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a 
správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených 
národními přírodními rezervacení, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, 
v platném znění).

Ing. Ladislav Pořízek

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
odbor řízení operačních fondů
k rukám RNDr. Aloise Kopeckého
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
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Č.J. : 10327/BN/2013 VYŘIZUJE Klaudys V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM DNE 9.10.2013
VAŠE Č.J. 31373/2013-26

Věc:  stanovisko ke koncepci „,Změny IOP 2013“

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník (dále jen Správa CHKO Blaník) jako 
místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody, podle ustanovení § 78 odst. 1) zákona 
ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), vydává na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj, Odbor řízení 
operačních programů, Staroměstské nám. 6, 11015 Praha 1, zastoupené  Ing. Lumírou 
Kafkovou, ředitelkou Odboru řízení operačních programů (dále jen „žadatel“) a po 
posouzení charakteristiky koncepce,   

stanovisko

podle ustanovení §  45i odst. 1 zákona:

v případě koncepce „Změny Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu 2007 – 2013“ lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník obdržela dne 4.10.2013 žádost o vydání 
stanoviska dle § 45i zákona, zda koncepce „Změny Programového dokumentu 
Integrovaného operačního programu 2007 – 2013“ (dále jen Změny IOP 2013) může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Základní popis 
Změn IOP 2013 byly přílohou žádosti.

Integrovaný operační program 2007 – 2013 je  zaměřen na území celé ČR, 
zasahuje i území CHKO Blaník a národní přírodní rezervace a národní přírodní 
památky, kde je Správa CHKO Blaník příslušným správním úřadem k vydání stanoviska.

Po prostudování obsahu navržených Změn IOP 2013 dospěl správní úřad 
k názoru, že obsahem změn jsou vnitřní změny operačního programu, zaměřené (stejně 

Dle rozdělovníku
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jako celý IOP) na sociokulturní sféru, na veřejnou správu a veřejné služby a  rozvoj 
informační společnosti. 

Koncepce zahrnuje navržená opatření směřující mimo evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, případně svým charakterem opatření neovlivní zachování 
předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Toto stanovisko je v souladu se stanoviskem vydaným k Integrovanému 
operačnímu programu 2007-2013 Správou CHKO Blaník pod č.j. 00265/BN/E/06 ze dne 
5.6.2006.

Na vydání tohoto stanoviska nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

RNDr.Lubomír Hanel, CSc.v.r.
ZÁSTUPCE   VEDOUCÍHO

         Otisk úředního razítka

Obdrží  datovou schránkou:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů, k rukám RNDr. Aloise 
Kopeckého, Staroměstské nám. 6, 11015 Praha 1

Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16´, 186 00  Praha 8
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
odbor řízení operačních fondů
k rukám RNDr. Aloise Kopeckého
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

VAŠE 
ZNAČKA:
313173/2013-
26

Č. j.: KUOK 86887/2013
skart. zn.: 246.9 V5 
spis.zn.:KÚOK/86593/2013/OŽPZ/7324

VYŘIZUJE/TEL
Mgr. Eva Stodolová
/585 508 425

OLOMOUC
8. 10. 2013

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, po posouzení 
koncepce „Změny Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007 – 2013“ žadatele „Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222“ podaného dne 4. 10. 
2013 vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Zdůvodnění: Posuzovanou koncepcí jsou navrhované změny Programového 
dokumentu Operačního programu Integrovaného operačního programu pro období 
2007 – 2013 (dále jen „IOP“). Úpravy Programového dokumentu jsou navrhovány 
z důvodu zlepšení čerpání prostředků z IOP v roce 2013. Jedná se celkem o čtyři 
změny – zařazení dvou velkých projektů do oblasti intervence 3.4 (služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik), vyčlenění Pověřeného auditního subjektu 
z implementační struktury IOP, doplnění holdingového fondu do implementace 
finančního nástroje JESSICA a přesnější specifikace podpory v rámci intervence 5.1 
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Jak je uváděno 
v předložených materiálech, navrhované změny IOP jsou pouze formálního 
administrativního charakteru a nemají konkrétní územní průměty. Po seznámení se s 
obsahem posuzované koncepce dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že 
vzhledem k charakteru koncepce, čímž jsou spíše administrativní úpravy dokumentu, 
jehož prostřednictví jsou čerpány finanční prostředky, je možné významný negativní 
vliv této koncepce na celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve 
správní oblasti krajského úřadu vyloučit. Upozorňujeme, že záměry, které budou 
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uskutečňovány prostřednictvím OIP, musí být posuzovány samostatně v souladu s 
ustanovením § 45h a § 45i výše uvedeného zákona.

otisk úředního razítka 

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody

      Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost odpovídá: Mgr. Eva Stodolová

Rozdělovník:

1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor řízení operačních fondů, k rukám 
RNDr. Aloise Kopeckého, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

2. Integra Consulting, s. r. o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8
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IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 /marketa.perinova@nature.cz I T: 416 574 627

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: 416 574 611
fax: 416 574 610
e-mail: cstred@nature.cz 
www.ceskestredohori.nature.cz

NAŠE ZNAČKA: SR/10517/2013-2 
(11308/CS/2013)

VYŘIZUJE: Mgr.M.Peřinová V LITOMĚŘICÍCH DNE: 9.10.2013

VAŠE ZNAČKA: SKART.  ZNAK: V5 UKLÁDACÍ ZNAK: V-8D

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Záměr: Programový dokument  Integrovaný operační program pro období 2007- 2013, změna 

Správa CHKO České středohoří, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také jen zákon), na základě žádosti MMR,odboru řízení OP,  
doručené dne 4.10.2013, vydává dle § 45i zákona toto stanovisko: 

U „Změny Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro programové období 2007-2013“
(dále jen PD IOP)  lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit na území CHKO České středohoří.  

Odůvodnění stanoviska: 
Správa CHKO České středohoří obdržela od MMR dne 4.10.2013 žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona 
k PD IOP (s požadavkem na doručení stanoviska fimě Integra Consulting, s.r.o.). Změna zařazuje nově do PD 
IOP dva projekty do oblasti intervence 3.4  (de facto pořízení moderní techniky a technologie pro HZS a PČR),  
dále vyčleňuje pověřený auditní subjekt z implementační struktury IOP,doplňuje  holdingový fond do implementace 
finančních nástrojů a konečně  přesněji specifikuje  podporu v rámci intervence  5.1. (financování technologického 
zázemí a nemovitostí ve vazbě  na využití kulturního dědictví apod.).  

Dokument nenavrhuje žádná blíže specifikovaná opatření s projekcí do území CHKO České středohoří  resp. 
s územní projekcí vůbec; změna má  povahu formálních úprav PD IOP. Správa  CHKO  proto dospěla k závěru, 
že dokument nemá potenciál významného vlivu (ať již samostatně či ve spojení s ostatními známými koncepcemi 
a záměry) na celistvost evropsky významných lokalit na území CHKO České středohoří a ani na příznivý stav 
předmětů jejich ochrany. Na území CHKO České středohoří se nenachází žádná ptačí oblast.     

Podklady pro vydání stanoviska:
! Žádost MMR  č.j. 31373/2013-26
! Základní infomace  o zaměření změny PD IOP

RNDr.Jaroslav Obermajer
vedoucí správy CHKO

Dále obdrží:
Integra Consulting, s.r.o.
Pobřežní 18/16
86 00 Praha  8 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 
odbor řízení OP,
k rukám dr. Kopeckého 
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha  1
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KRAJSKÝ  ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ 
Odbor  životního  prostředí  a  zemědělství 
28.  října  117,  702  18    Ostrava 

 

 

 

 
Zavedli  jsme  systém  environmentálního  řízení a auditu 

 

tel.: 595 622 222 IČ:  70890692 Bankovní  spojení:  Česká  spořitelna,  a.  s.  – centrála  Praha  

fax: 595 622 126 DIČ:  CZ70890692 č.  účtu:  1650676349/0800  
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„Změny   Programového   dokumentu   Integrovaného   operačního   programu  
pro   období   2007   - 2013“   –  stanovisko podle § 45i   odst.   1   zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody  a krajiny, ve znění  pozdějších  předpisů 

Krajský   úřad   Moravskoslezského   kraje,   odbor   životního   prostředí   a   zemědělství   (dále   jen   „krajský   úřad“),  
příslušný  podle  §  77a  odst.  4  písm.  n)  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  
předpisů   (dále   jen   „zákon  o  ochraně  přírody  a  krajiny“),  dne   4.  10.  2013  obdržel  Vaši   žádosti   o      stanovisko  
podle ustanovení  §  45i  odst.  1  téhož  zákona  ke  změnám  Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  
programu  pro  období  2007  – 2013“    (dále  jen  „Změny  Integrovaného  operačního  programu“).   

Krajský  úřad předložený  záměr  posoudil   dle  ustanovení  §  45i   odst.  1   zákona  o  ochraně  přírody  
a krajiny a dospěl  k závěru, že  nemůže  mít samostatně nebo ve spojení  s jinými  koncepcemi  nebo  
záměry  významný  vliv  na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významných  
lokalit  stanovené  nařízením vlády  č. 132/2005  Sb.,  kterým  se  stanoví  národní  seznam  evropsky  
významných  lokalit,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nebo  ptačích  oblastí.   

Odůvodnění: 
Úpravy   jsou   navrhovány   z důvodu   zlepšení   čerpání   prostředků   Integrovaného   operačního   programu,  
navrhované  změny  jsou  pouze  formálního  administrativního  charakteru  a  nemají  konkrétní  územní  průměty.   

Krajský  úřad  při posouzení  předloženého  návrhu  vycházel  z národního  seznamu  evropsky  významných   lokalit,  
který   je   stanoven  nařízením  vlády   č. 132/2005 Sb.,   kterým  se stanoví  národní   seznam  evropsky  významných  
lokalit, ve znění  pozdějších  předpisů.  Předmětem  ochrany  jsou  prioritní  druhy  a stanoviště.    

Dále  krajský  úřad  vycházel  z nařízení  vlády,  kterými  jsou  stanoveny  ptačí  oblasti  na území  Moravskoslezského  
kraje. Jedná  se o Ptačí  oblast    Jeseníky  (Nařízení  vlády  č. 599/2004  Sb.),  Ptačí  oblast  Beskydy (Nařízení  vlády  č.  
č.  687/2004  Sb.),  Ptačí  oblast  Poodří   (Nařízení  vlády  č. 25/2005 Sb.)  a  Ptačí  oblast  Heřmanský  stav  – Odry – 

Poolší  (nařízení  vlády  č.  165/2007  Sb.).  Předmětem  ochrany  ptačích  oblastí  jsou  populace  stanovených  druhů  
ptáků  a jejich biotopy.  

Váš  dopis  zn.:  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj 
odbor  řízení  operačních  fondů 

k rukám  RNDr.  Aloise  Kopeckého 

Staroměstské  nám.  6 

110 15 Praha 1 

 

Ze dne:  

Čj: MSK 138991/2013 

Sp. zn.: ŽPZ/32745/2013/Maď 

 204 S5 

Vyřizuje: Ing.  Božena  Maďová 

Telefon: 595 622 688 

Fax: 595 622 396  

E-mail: bozena.madova@kr-moravskoslezsky.cz 

Datum: 2013-10-08 
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Krajský   úřad   posouzením   předloženého   návrhu   dospěl   k   závěru,   že   nemůže   mít   významný   vliv   (přímý   ani  
dálkový)  na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významných  lokalit  a ptačích  oblastí.  

Z úřední  činnosti  krajskému  úřadu  taktéž  není  známa kumulace s jinými  koncepcemi,  které  by  mohly  tato  území  
významně  ovlivnit.  Na  základě  uvedených  skutečností  v předmětné  věci  vydal  navazující  stanovisko.   

Poučení: 
Toto   stanovisko   nenahrazuje   jiná   správní   opatření   a   rozhodnutí,   která   se   k posuzovanému   záměru   vydávají  
podle  zvláštních  předpisů.  
 
 
„otisk  úředního  razítka“ 
 
 
Ing. Jan Filgas   
vedoucí  oddělení 
ochrany  přírody  a  zemědělství 
 

 

Dále  obdrží: 

Integra Consulting, s. r. o. 
Pobřežní  18/16 
186 00 Praha 8 
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Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava 
Oehrana Zivotniho prostfedi  

Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk  

e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz 

Cislo jednaci dokumentu: 
31373/2013-26 

Cj.34-18112013-1484 
Vyfizuje: Pavel Stavinoha 
Telefon: 973 423 172 

V}1:iskjediny 
listU: 1 

Fax: 973 423 156 
Ve M/:\st/:\ Libava dne 14. fijna 2013 

Vee: Stanovisko podle § 45i zakona c. 114/1992 Sb., 0 oehrane pfirody a krajiny 
- "Zmena Integrovaneho operacniho programu pro obdobi 2007 - 2013" 

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava, jako organ ochrany prirody pod Ie § 75 odst. I 
pismo h) s pusobnosti podle § 78a odst. 1 zakona C. 11411992 Sb., 0 ochrane pnrody a krajiny, 
posoudil zmeny v Programovem dokumentu "Integrovany operacni program pro obdobi 2007 
- 2013" pod Ie § 45i zakona c. 114/1992 Sb., 0 ochrane pnrody a krajiny a konstatuje ze: 

Uvedene zmeny, jejiZ obsah je uveden v dokumentu, respektuje pozadavky 
vyply-vajiei z vlivu na tizemi evropsky vy-znamne lokality CZ 0714133 a ptaci oblast 
Vojenskeho 6jezdu Libava. 

Oduvodneni 
Predevsim pri posuzovani problematiky uvedenych zmen je nezbytne brat v uvahu 

charakter a ureeni (}zemi Vojenskeho ujezdu Libava, ktery je uzemim se zvlastnim rezimem. 
Ureeni uzemi vyplyva ze zakona e. 22211999 Sb., pro toto uzemi take plati zvlastni majetkove 
a vlastnicke vztahy. 

Pri posuzovani uvedenych zmen lze, z hlediska vlivu na zivotni prostredi (EVL CZ 
0714133 a ptaei oblast), vyznamny vliv vylouCit, protoze vychazi zjejich potfeb. 
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Obdrii: 
1.  Integra Consulting s.r.o.  

Pobfeini 16  
186 00 Praha 8  
ID schranky: 26iaava  

2.  Ministerswtvo pro mlstni rozvoj 
Odbor operacnfch fondu 
RNDr. Alois KopeckY 
Staromestske namestf 6 
11015 Praha 1 

1.  Ojezdnf ufadvojenskeho {ljezdu Libava 
Namestf 2, Libava-Mesto Libava 
785 01 Sternberk 
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KRAJSKÝ  ÚŘAD  JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE 
Odbor životního  prostředí 
Žerotínovo  náměstí  3/5,  601  82  Brno 

 

  

 

1/2 
 

            

 Stanovisko   orgánu   ochrany   přírody   k   možnosti   existence   významného   vlivu   záměru  
„Programový   dokument   Integrovaného   operačního   programu   pro   období   2007   – 2013“ na 
lokality soustavy Natura 2000 

 

Krajský   úřad   Jihomoravského   kraje,   odbor   životního   prostředí,   příslušný   podle   ustanovení   §   77a  
odst.  4)  písm.  n)  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny  ve  znění  pozdějších  předpisů  
vyhodnotil   na   základě   žádosti   Ministerstva   pro   místní   rozvoj   se   sídlem   Staroměstské   nám.   6,  
Praha 1,   podané   dne  4.10.2013 možnosti   vlivu   výše   uvedeného   záměru   „Programový   dokument  
Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  – 2013“ na lokality soustavy Natura 2000 a 
vydává   

 

s t a n o v i s k o  
 

podle  §  45i  odstavce  1)  téhož  zákona  v tom  smyslu,  že  hodnocený  záměr 
 

n e m ů ž e    m í t  v ý z n a m n ý    v l i v  
  

na  žádnou  evropsky  významnou  lokalitu  nebo  ptačí  oblast. 
 
Výše   uvedený   závěr   orgánu   ochrany   přírody   vychází   z úvahy,   že   posuzovaný   materiál   zahrnuje 
formální  organizační  změny  a  úpravy  finančních toků a  postupů,  nikoli  konkrétní  záměry,  které  by  
mohly   mít   potenciál   k ovlivnění   lokalit   soustavy   Natura   2000   a   ptačích   oblastí.   Na   podřazené    
koncepce  a  záměry  z posuzovaného  materiálu  vycházející  se  toto  stanovisko  nevztahuje  a  je  nutno  
je  samostatně  předložit  k posouzení  vlivu  na  soustavu  Natura  2000.   
 
Ve  smyslu  §  45i  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  

Váš  dopis  zn.:  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR 
Odbor  řízení  operačních  fondů 
RNDr.  Alois  Kopecký 
Staroměstské  nám.  6 
110 15 PRAHA 1 

Ze dne:  
Č.  j.: JMK 114899/2013 
Sp. zn.: S-JMK 114899/2013 OŽP/Št 
Vyřizuje: Ing.  Štouračová 
Telefon: 541651547 
Datum:  15.10.2013 
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se  toto  stanovisko  nevydává  ve  správním  řízení,   ale  v režimu  části  čtvrté  zákona  č. 500/2004 Sb., 
správní   řád,   ve   znění   pozdějších   předpisů.   Toto   stanovisko   nenahrazuje   jiná   správní   opatření   a  
rozhodnutí,  která  se  k hodnocené  aktivitě  vydávají  podle  zvláštních  právních  předpisů. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Pavel Nesvatba v. r. 
                                                                                 vedoucí  oddělení  ochrany  přírody  a  krajiny 
                                                                                                  odboru  životního  prostředí   
 

 

 

 

 

Za  správnost  vyhotovení:  Ing.  Zdenka  Štouračová 

 

 

 

 

 

 

 

Dále  obdrží:    Integra  Consulting,  s.  r.  o.,  Pobřežní  18/16,  186  00  Praha 8 (DS) 

 

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 579 stouracova.zdenka@kr-

jihomoravsky.cz  
www.kr-jihomoravsky.cz  

 

 
otisk razítka 
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IČO: 6293359 http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz ondrej.simunek@nature.cz

„

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
ČESKÝ KRAS

267 18 Karlštejn 85
telefon: 311 681 713

311 681 023
ceskras@nature.cz
ID DS: ffydyjp

       
        dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ :  10694/CK/2013          VYŘIZUJE :     Šimunek        V KARLŠTEJNĚ DNE 16.10.2013
SPISOVÁ ZNAČKA :  S/00138/06          

Věc:   Stanovisko podle § 45i zákona 114/1992 Sb., změna koncepce „Programový 
dokument Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013“

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění (dále jen „zákon), na žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru řízení  
operačních fondů, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – Staré Město, vydává 
následující

       stanovisko (§ 45i zákona)
ke změně koncepce „Programový dokument Integrovaného operačního programu pro období 
2007 - 2013“ dle základních informací o změnách přiložených k žádosti pod č.j. 31 373/2013-
26, předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, (dále jen „změněná koncepce“).

Správa dle ust. § 45i zákona

  vylučuje
významný vliv změněné koncepce na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost 
evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) v rámci působnosti Správy, a to samostatně i ve 
spojení s jinými koncepcemi. Ptačí oblasti nejsou v územním obvodu Správy vymezeny.

Tímto stanoviskem Správa nevylučuje možnost významných vlivů konkrétních záměrů, 
které budou na základě změněné koncepce navrženy a realizovány, na jednotlivé EVL v rámci 
své působnosti; tyto záměry musí být přezkoumány podle ust. § 45i zákona samostatně.

Odůvodnění :
Správa obdržela dne 4.10.2013 pod č.j. 10661/CK/13 žádost Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (vydáno pod č.j. 31373/2013-26 ze dne 4.10.2013) o vydání stanoviska dle ust. §45i 
zákona ke změněné koncepci. 

Předměty změny koncepce :
1. Zařazení dvou projektů do oblasti intervence 3.4. (služby v oblasti bezpečnosti 

prevence a řešení rizik), pořízení moderní techniky a technologie pro Hasičský 
záchranný sbor ČR a Policii ČR pro účely řešení následků povodní

2. Vyčlenění Pověřeného auditního subjektu i implementační struktury koncepce
3. Doplnění holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA
4. Upřesnění podpory památek (intervence 5.1 koncepce)
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IČO: 6293359 http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz ondrej.simunek@nature.cz

„

Změna uvedená pod bodem 1 se týká záchranářské techniky, změny č. 2 a 3 mají 
finančně – administrativní a legislativní charakter. Vliv změny č. 4 na EVL lze posoudit 
výhradně na konkrétních projektech obnovy a využití potenciálu kulturního dědictví (památek). 

Závěr :
Změněná koncepce neobsahuje žádné nové konkrétní záměry, pro které by bylo možné 

blíže charakterizovat jejich případný vliv na jednotlivé EVL v rámci působnosti Správy. Na 
obecné úrovni Správa významný vliv změněné koncepce na příznivý stav předmětů ochrany a 
na celistvost EVL v daném případě nepředpokládá; tento vliv musí být přesně posouzen až na 
základě konkrétních projektů a záměrů, které budou navrženy jako předměty podpory, a to 
zejména v případě změny uvedené pod bodem 4. výše.

Správa proto významný vliv změněné koncepce na EVL v rámci své působnosti vyloučila.

Ing. Michal Slezák
  VEDOUCÍ SPRÁVY

Rozdělovník : 
1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor řízení operačních fondů, k rukám pana 

RNDr. Aloise Kopeckého, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – Staré Město, 
ID DS : 26iaava

2. Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8, ID DS : mvyca73
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Náměstí 32
692 01 Mikulov
tel.: 519 510 585
fax: 519 511 130
e-mail: palava@nature.cz 
www.palava.nature.cz 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/10023/PA/2013-2 VYŘIZUJE Sajfrt MIKULOV  22. 10. 2013

Věc: Stanovisko ke koncepci „Integrovaný operační program pro období 2007-2013 –
změna programového dokumentu“

Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava (dále jen „Správa CHKO Pálava) jako věcně 
a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) po posouzení koncepce 
„Integrovaný operační program pro období 2007-2013 – změna programového dokumentu“, 
kterou obdržela dne 4. 10. 2013 od Ministerstva pro místní rozvoj, IČ 660 02 222 se sídlem 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, vydává ve smyslu § 45i odst. 1 zákona

stanovisko, 

že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné 
lokality

Odůvodnění:

Dne 4. 10. 2013 obdržela Správa CHKO Pálava výše uvedenou koncepci. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná koncepci s celostátní působností, zabývala se 

Správa CHKO Pálava všemi možnými přímými i nepřímými vlivy této koncepce na lokality 
soustavy Natura 2000 v její působnosti.

Z předložené koncepce vyplývá, že u programového dokumentu dojde k těmto čtyřem 
změnám:

1. zařazení dvou projektů do oblasti intervence 3.4
2. vyčlenění Pověřeného auditního subjektu z implementační struktury
3. doplnění holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA
4. upřesnění podpory v oblasti intervence 5.1

U změny týkající se zařazení dvou projektů do oblasti intervence 3.4. vyloučila Správa 
CHKO Pálava významný vliv, neboť těmito projekty jsou „Připravenost Hasičského 
záchranného sboru ČR k řešení následků povodní“ a „Připravenost Policie ČR k řešení 
následků povodní“, kdy hlavní aktivitou těchto programů je pořízení moderní techniky a 
technologie. Ze své podstaty nemohou mýt tyto dva nové projekty významný vliv na lokality 
soustavy Natura 2000.

Změny spočívající ve vyčlenění Pověřeného auditního subjektu a doplnění 
holdingového fondu jsou pouze technické změny, které ze své podstaty nemohou mít 
významný vliv na lokality soustavy Natura 2000.

Změna v upřesnění podpory intervence 5.1. spočívá ve snaze zajistit nejen obnovu 
památek, ale také podmínek pro jejich oživení a poskytování kulturních služeb. Tato změna 
umožní financování i technologického zázemí a nemovitostí, u kterých se prokáže 

Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor řízení operačních fondů
RNDr. Alois Kopecký
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1



Příloha	  č.1:	  Došlá	  stanoviska	  jednotlivých	  orgánů	  ochrany	  přírody	  podle	  §45i	  zákona	  č.	  114/1992	  Sb.,	  ve	  znění	  
pozdějších	  předpisů	  

	   21	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

IČ: 62933591 Bankovní spojení ČNB Praha 1 vlastimil.sajfrt@nature.cz
DS: ngbdyqr číslo účtu: 18228–011/0710 tel.: 519 510 585

nezbytnost a přímá vazba na cíle programu. Tato podpora intervence se týká  památek 
zapsaných v seznamu UNESCO , resp. kandidátů na zapsání do tohoto seznamu a 
národních kulturních památek. Na území v kompetenci Správy CHKO Pálava se nachází 
národní kulturní památka „Archeologické naleziště Dolní Věstonice – Pavlov“, národní 
kulturní památka „Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru 
nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů“ a Lednicko - valtický areál. Správě 
CHKO Pálava je znám záměr zřízení návštěvnického areálu spočívajícího ve zpřístupnění 
jednoho z neolitických sídlišť u  Dolních Věstonic, který byl již jako záměr posuzován dle § 
45i zákona. Vzhledem k blízkosti obou výše uvedených národních kulturních památek a 
jejich tématické blízkosti nelze reálně předpokládat, že by podobný záměr vznikl i u dalších 
dvou neolitických sídlišť. Vzhledem k povaze těchto národních kulturních památek nelze 
předpokládat kromě návštěvnického areálu vznik jiného technologického zázemí nebo 
nemovitosti, které by splňovali poslání daného programu. Z tohoto důvodu byl u těchto 
národních kulturních památek vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. Také u Lednicko-valtického areálu byl významný vliv vyloučen, neboť na území 
Lednicko – valtického areálu má Správa CHKO Pálava v kompetenci území nacházející se 
buď v aktivní záplavové zóně, kde je prakticky vyloučena realizace jakéhokoliv záměru za 
účelem oživení památek, nebo se jedná o vodní plochy, kde nelze reálně uvažovat o 
jakékoliv výstavbě.  

Správa CHKO Pálava se zabývala i otázkou zda je splněna podmínka pro vydání 
kladného stanoviska ve smyslu § 45g zákona. Na základě výše uvedeného Správa CHKO 
Pálava dospěla k závěru, že kladné stanovisko lze udělit, neboť je vyloučeno závažné nebo 
nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky 
významná lokalita nebo ptačí oblast určena a nemůže dojít k soustavnému nebo 
dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena.

Stanovisko se nevydává ve smyslu § 90 odst. 1 zákona v režimu, na který se vztahují 
obecné předpisy o správním řízení a nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která 
se k hodnocenému záměru vydávají podle zvláštních právních předpisů. Opravu nebo 
zrušení tohoto stanoviska lze provést dle ustanovení § 156 zákona č. 500/2004 Sb, správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů.

        Ing. Stanislav Koukal
                      VEDOUCÍ SPRÁVY 

Dále obdrží:
Integra consulting, s. r. o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 
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Stanovisko  orgánu ochrany  přírody  ke koncepci „Změny  Programového  dokumentu  

Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  - 2013“ z hlediska  možného  ovlivnění  
evropsky  významných  lokalit  a  ptačích  oblastí  dle  §  45i zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  

přírody  a  krajiny 
 

 

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  jako  orgán  věcně  a  místně  
příslušný   dle ustanovení   §   77a   odst.   4 písm. n)   zákona   č.   114/1992   Sb.,   o   ochraně   přírody   a  
krajiny, v platném  znění  (dále  jen  zákon),  vydává  dle  §  45i  zákona k žádosti Ministerstva pro  místní  
rozvoj  ČR, Staroměstské  náměstí  6, 110 15 Praha 1 ze dne 04.10.2013, toto stanovisko: 

Lze   vyloučit,   že   koncepce „Změny   Programového   dokumentu   Integrovaného   operačního  
programu  pro  období  2007  - 2013“ může  mít  samostatně  či  ve  spojení  s jinými  významný  vliv 
na   příznivý   stav   předmětů   ochrany   nebo   celistvost   evropsky   významných   lokalit   nebo   ptačích  
oblastí  v územní  působnosti  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje. 

Odůvodnění: 

Změny  programového  dokumentu   Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007   – 2013 
zahrnují zařazení   dvou   velkých   projektů   do   oblasti   intervence   3.4   (Služby   v oblasti   bezpečnosti,  
prevence  a   řešení   rizik),  a   to  projektů  Hasičského  záchranného  sboru  ČR  a  Policejního  prezidia  
ČR.   Oba   projekty   spočívají   v pořízení   moderní   techniky   a   technologie   pro   zvládání   rozsáhlých  
mimořádných   událostí,   např.   povodní   na   velké   části   území   České   republiky.   Další   změnou   je  
vyčlenění   Pověřeného   auditního   subjektu   z implementační   struktury   Integrovaného   operačního  
programu,   doplnění   holdingového   fondu   do   implementace   finančního   nástroje   JESSICA   a  
upřesnění   specifikace   podpory   v rámci   intervence   5.1   Národní   podpora   využití   potenciálu  
kulturního  dědictví.   

Uvedené  změny  nepovedou ke  zvýšeným  nárokům  na  přímý  zábor  ploch  území  soustavy  Natura  
2000,   zvýšení   jejich   expozice   znečišťujícími   látkami,   změny   v   jejich   obhospodařování   nebo  
ovlivnění  vodního  režimu.  Lze  proto  vyloučit  významný  vliv  koncepce  na  lokality  soustavy  Natura  
2000  v  územní  působnosti  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje. 

Podklady  pro  posouzení:  
Žádost  o  vydání  stanoviska  v souladu  s  §  45i  zákona 
Základní   informace   o   změnách   Programového   dokumentu   Integrovaného   operačního   programu  
pro  období  2007  - 2013 

 
 
 
RNDr.  Tomáš  Burian 
vedoucí  oddělení  životního  prostředí   

 
Velká  Hradební  3118/48,  400  02  Ústí  nad  Labem 
odbor  životního  prostředí  a  zemědělství 

 

  
  

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR 
Odbor  řízení  operačních  fondů 
k rukám  RNDr.  Aloise  Kopeckého 
+ 
Integra Consulting s.r.o. 
 

 
 
 

Datum: 
JID: 
Jednací  číslo: 

21. 10. 2013 
143532/2013/KUUK 
3667/ZPZ/2013/N-1926 

Vyřizuje/linka: Ing.  Jarmila  Jandová / 130 
E-mail: jandova.j@kr-ustecky.cz 
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Krajský  úřad  Zlínského  kraje IČ:  70891320 
tř.  Tomáše  Bati  21 tel.: 577 043 358  
761  90    Zlín e-mail: katerina.novotna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

   

Odbor  životního  prostředí   
a  zemědělství 
oddělení ochrany  přírody  a  krajiny 

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj 
Odbor  řízení  operačních  programů 
k rukám  RNDr.  Aloise  Kopeckého 
Staroměstské  nám.  6 
110 15 PRAHA 1 

    
    

datum oprávněná  úřední  osoba číslo  jednací  
23. října 2013 Ing.  Kateřina  Novotná KUZL 64650/2013           

 
   
 

Stanovisko   orgánu   ochrany   přírody   k   možnosti   existence   významného   vlivu   koncepce 

Změny  Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  - 2013 

na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti     

 

Krajský   úřad  Zlínského   kraje,   odbor   životního   prostředí   a   zemědělství,   jako   orgán   ochrany   přírody,  
příslušný  podle  ustanovení  §  77a  odst.  4  písm.  n)  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  
ve   znění   pozdějších   předpisů   (zákon),   po   posouzení   koncepce, vydává   v souladu s § 45i odst. 1 
zákona  toto   

stanovisko:  

uvedená koncepce nemůže mít  významný  vliv  na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo  celistvost  
evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti. 

 

Odůvodnění: 

Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  obdržel,   dne  4. 10. 2013 od 
Ministerstva pro   místní   rozvoj, Staroměstské   nám.   6, 110 15 PRAHA 1, žádost   o   stanovisko   ke 
koncepci Změny   Programového   dokumentu   Integrovaného   operačního   programu (dále   je   IOP) pro 
období  2007  - 2013 dle §  45i  zákona,  zda  uvedená koncepce může  mít  samostatně  nebo  ve  spojení  
s  jinými   koncepcemi   a   záměry významný   vliv   na   příznivý   stav   předmětu   ochrany   nebo   celistvost  
evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti. 

 

Koncepce  zahrnuje  změny  Programového  dokumentu,   které  umožní   lepší  čerpání  prostředků  z IOP 
v roce  2013.  Jedná  se  celkem  o  čtyři  změny  – zařazení  dvou  velkých  projektů  do  oblasti   intervence  
3.4  (služby  v oblasti  bezpečnosti,  prevence  a  řešení  rizik),  vyčlenění  Pověřeného  auditního  subjektu  
z implementační   struktury   IOP,   doplnění   holdingového   fondu   do   implementace   finančního   nástroje  
JESSICA  a  přesnější  specifikace  podpory  v rámci   intervence  5.1  Národní  podpora  využití  potenciálu  
kulturního   dědictví.   Změny   jsou   pouze   formálního   administrativního   charakteru   a   nemají   konkrétní  
územní  průměty. 

 
Orgán   ochrany   přírody   při vydávání   stanoviska   vycházel   z předložených   podkladů   (Žádost   o  
stanovisko   ke   koncepci   dle   §   45i   odstavce   1)   zákona) a přihlédl   k   povaze   a   celkovému   rozsahu  
koncepce a konstatoval,  že  s  ohledem  na  charakter  koncepčního  materiálu  lze  vyloučit  významný  vliv  
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 2  
 
 

na   příznivý   stav   předmětu   ochrany   nebo   celistvost   evropsky   významné   lokality   nebo   ptačí   oblasti  
(území  soustavy  Natura  2000). 

 
 

 

otisk  úředního  razítka 

RNDr. Alan Urc 
    vedoucí  odboru 

   (dokument  opatřen  elektronickým  podpisem) 

 

 

Na  vědomí: 

Integra  Consulting,  s.r.o.,  Pobřežní  18/16,  186 00 PRAHA 8 
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KRAJSKÝ  ÚŘAD  PLZEŇSKÉHO  KRAJE  
ODBOR  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
Škroupova  18,  306  13  Plzeň 

 

Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078                              e-mail: posta@kr-plzensky.cz                                    www.kr-plzensky.cz 

VÁŠ  DOPiS  ZN.: 31373/2013-26 
ZE DNE: 04. 10. 2013 
NAŠE  ZN.: ŽP/10683/13  
  

VYŘIZUJE: Ing. Václav  Spurný 
TEL.: 377195596 
FAX: 377195393  
E-MAIL: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz 
  
DATUM: 23. 10. 2013 

Stanovisko ke koncepci „změny   Programového   dokumentu   Integrovaného  
operačního  programu  pro  období  2007  - 2013“ 
 
Krajský   úřad    Plzeňského    kraje,    odbor    životního  prostředí,  jako  orgán  státní  správy  

ochrany  přírody  (dále  „správní  orgán“)  věcně  a  místně  příslušný  dle  ust.  §  77a  odst.  4  
písm.   n)   zákona   č.   114/1992   Sb.,   o   ochraně   přírody a krajiny, v platném   znění   
(dále  jen  „zákon“) vydává  Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  IČO:  66002222,  Staroměstské  
náměstí   6,   110   15   Praha, podle § 45i odst. 1   zákona   ke koncepci „změny  
Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  
- 2013“ toto stanovisko:  

 
Koncepce nemůže   mít   významný   vliv   na   evropsky   významné   lokality   ani   ptačí  
oblasti. 
          
Odůvodnění: 
 
Změny   Programového   dokumentu   jsou   navrhovány   z důvodů   zlepšení   čerpání  
prostředků  z IOP v roce  2013.  Jedná  se  celkem  o  čtyři  změny  – zařazení  dvou  velkých  
projektů  do  oblasti  intervence  3.4  (služby  v oblasti  bezpečnosti,  prevence  a  řešení  rizik),  
vyčlenění Pověřeného   auditního   subjektu   z implementační   struktury   IOP,   doplnění  
holdingového   fondu   do   implementace   finančního   nástroje   JESSICA   a   přesnější  
specifikace podpory v rámci   intervence   5.1   Národní   podpora   využití   potenciálu  
kulturního   dědictví.   Navrhované   změny   IOP   jsou   pouze   formálního   administrativního  
charakteru   a   nemají   konkrétní   územní   průměty,   proto   tato   koncepce   sama   o   sobě  
nemůže  mít  významný  vliv na  evropsky  významné  lokality  ani  ptačí  oblasti. 

 
  „otisk  úředního  razítka“ 

 
                                                                                         Ing. Jan  K r o u p a r 
                                                                                                  vedoucí  oddělení  ochrany  přírody 
 
              

 v z.  Ing.  Marie  Kašparová 
                   zástupce  vedoucího  oddělení  ochrany  přírody 
 
                 

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj 
Odbor  řízení  operačních  programů 
k rukám  RNDr.  Aloise  Kopeckého 
Staroměstské  náměstí  6 
110 15 Praha 1 
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spisový znak: 40.1.02 
 
skartaþní znak: A 20 
 

poþet listĤ: 1 
pĜíloha: - 
poþet listĤ (svazkĤ) pĜílohy: - 
 

bankovní spojení 
KB, a. s. Trutnov 
þ. ú.: 335601/0100 

Iý:   00088455 
DIý: CZ00088455 

Koncepce „Programový dokument Integrovaného operaþního programu pro období                       
2007-2013“ 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany 
pĜírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, 
pĜíslušný dle § 78 odst. 1 zákona ýNR þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, 
v platném znČní, vydává ke koncepci „Programový dokument Integrovaného operaþního 
programu pro období 2007-2013“, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 cit. zákona, toto 
stanovisko: 

Lze vylouþit,  
 

že výše uvedený zámČr mĤže mít významný vliv na pĜíznivý stav pĜedmČtu ochrany nebo 
celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptaþí oblasti Krkonoše. 
 
OdĤvodnČní 
PĜedložená koncepce je pĜíliš nekonkrétní na to, aby bylo možno zhodnotit její vliv na 
pĜedmČty ochrany soustavy Natura 2000 v Evropsky významné lokalitČ a Ptaþí oblasti 
Krkonoše. Stanovisko Správy KRNAP vychází z pĜedpokladu, že vliv všech opatĜení ply-
noucích z koncepce bude zhodnocen na úrovni konkrétních zámČrĤ. 
 
Na základČ uvedených skuteþností Správa KRNAP došla k závČru, že v pĜedložené 
koncepci lze vylouþit významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptaþí 
oblast Krkonoše. Koncepce nebude podléhat hodnocení podle § 45h a 45i zákona  
þ. 114/1992 Sb., v platném znČní. 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Steklá  
povČĜená úĜední osoba  
 
Na vČdomí 
Integra Counsulting, s.r.o., PobĜežní 18/16, 186 00 Praha 8, IDS: mvyca73 
 

 Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
tel.: (+420) 499 456 111 
fax: (+420) 499 422 095 
e-mail: podatelna@krnap.cz 
www.krnap.cz 

  
Ministerstvo pro místní rozvoj ýR 
odb. Ĝízení operaþních fondĤ 
StaromČstské námČstí 6 
110 15  Praha 1 
IDS:  26iaava 
  

 

 Váš dopis zn./ze dne                    Naše znaþka                  VyĜizuje Linka Vrchlabí dne  

 31373/2013-26  
/4.10.2013 

KRNAP 07046/2013 OSS/Ing. Steklá/H 513 25.10.2013 
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IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I alzbeta.cejkova@nature.cz I T: 494 539 544

Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 539 544
e-mail: alzbeta.cejkova@nature.cz 
www.orlickehory.nature.cz
DS: sqadyhk

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10564/OH/2013     VYŘIZUJE RNDr. A.Čejková Ph.D.   RYCHNOV N.KNĚŽNOU 29. ŘÍJNA 2013

Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, pro posouzení změn Programového dokumentu „Integrovaného operačního
programu pro období 2007-2013“ žadatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, doručeného dne 4. 10. 2013, vydává v souladu s § 
45i odst. 1 zákona toto

S T A N O V I S K O:

Uvedené změny programového dokumentu nemohou mít významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačí oblasti.

O D Ů V O D N Ě N Í

Návrh změn  Programového dokumentu „Integrovaného operačního programu pro období
2007-2013“ (dále jen IOP) spočívá především ve zlepšení efektivnosti čerpání finančních 
prostředků z IOP v roce 2013. Jedná se o následující změny, které jsou především 
formálního administrativního charakteru a nemají danou konkrétní lokalizaci:
1. Zařazení dvou velkých projektů Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky a Policejního prezidia České republiky do oblasti 
intervence 3.4 (služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik). Realizací projektů 
budou vytvořeny podmínky pro účelnější zvládnutí mimořádných situací a událostí 
(povodně) v ohrožených a postižených oblastech a pro rychlejší nasazení složek 
integrovaného záchranného systému. Hlavní aktivity spočívají v pořízení moderních 
technologií a techniky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních fondů
RNDr. Alois Kopecký
Staroměstské náměstí 6
Praha 1
110 15
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2. Změna nepodstatné povahy, při které dojde na základě usnesení vlády České republiky 
ze dne 12. 9. 2012 č. 671 k soustředění auditní činnosti operačních programů na 
Ministerstvu financí ČR.

3. Doplnění holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA
zastřešeného institucí Státního fondu rozvoje bydlení, který je zřízen s veřejným 
posláním podporovat rozvoj bydlení v ČR v souladu s koncepcí bytové politiky a 
udržitelným rozvojem obcí, měst a v souladu s veřejným zájmem.

4. Upřesnění podmínek podpory památek zapsaných na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO včetně kandidátů a národních kulturních památek z Ústředního 
seznamu kulturních památek, tzn. oblast intervence 5.1 (národní podpora využití 
potenciálu kulturního dědictví). Změna pravidel programu by měla zajistit příjemcům 
podmínky pro naplnění cílů projektu obnovy památek, tak aby zároveň umožnila vytvořit 
podmínky pro jejich oživení a poskytování kulturních služeb. Jedná se především o 
financování technologického zázemí a nemovitostí a to včetně objektů, které nejsou 
zapsány na uvedených seznamech, ale bude prokázána přímá vazba na tyto památky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná především o změny formálního administrativního charakteru 
již schváleného programového dokumentu navíc bez konkrétní územní lokalizace,
nepředpokládáme zásadní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblast na území 
CHKO Orlické hory. Případné konkrétní záměry umístěné v krajině je však nezbytné 
posuzovat zvlášť. Z výše uvedených důvodů se Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické 
hory domnívá, že vlastní naplnění změn Programového dokumentu IOP 2007-2013
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačí oblasti.

Na vydání tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. 

„otisk razítka“

Ing. David Rešl
VEDOUCÍ SPRÁVY

Na vědomí:
Integra Consulting, s.r.o.
Pobřežní 18/16
PRAHA 8
186 00
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ul. 2. května 1
742 13  Studénka
tel.: 556 455 055
fax: 556 455 058
e-mail: poodri@nature.cz 
www.poodri.nature.cz 
DS: bv4dyv5

NAŠE Č.J.  10579/PO/13-002 VYŘIZUJE Mgr. Kletenský, tel: 722 692 465 STUDÉNKA 24. 10. 2013

Stanovisko dle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vylučující významný vliv na 
lokality soustavy Natura 2000:

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust.  
§ 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), po posouzení koncepce: „změny Programového dokumentu 
Integrovaný operační program pro období 2007-2013“ žadatele: Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, IČ: 66002222, sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 (dále jen 
„žadatel“), doručené dne 26. 8. 2013 vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona následující

S T A N O V I S K O

Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.

O D Ů V O D N Ě N Í

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří obdržela dne 4. 10. 2013 žádost o vydání 
stanoviska dle § 45i zákona, zda koncepce: „změny Programového dokumentu Integrovaný 
operační program pro období 2007-2013“ může mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.

Úpravy programového dokumentu jsou navrhovány z důvodu zlepšení čerpání prostředků 
z IOP v roce 2013. Jedná se celkem o čtyři změny – zařazení dvou projektů do oblasti 
intervence 3.4 (služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik), vyčlenění Pověřeného 
auditního subjektu z implementační struktury IOP, doplnění holdingového fondu do 
implementace finančního nástroje JESSICA a přesnější specifikace podpory v rámci 
intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Navrhované změny 
IOP jsou pouze formálního administrativního charakteru a nemají konkrétní územní průměty.

Předmětem ochrany v ptačí oblasti Poodří jsou populace bukače velkého (Botaurus 
stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a kopřivky 
obecné (Anas strepera) a jejich biotopy. Předmětem ochrany v evropsky významné lokalitě 
Poodří jsou následující typy přírodních stanovišť- 3130 (Oligotrofní až mezotrofní stojaté 
vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 932/6
110 15 Praha
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jiných oblastí), 3140 (Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek), 3150 
(Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition), 
6510 (Extenzivní sečené louky nížin až podhůří), 9170 (Dubohrabřiny asociace Galio-
Carpinetum), 91E0 (Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy), 
91F0 (Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem 
ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie) a druhy-
svinutec tenký (Anisus vorticulus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), ohniváček černočárný 
(Lycaena dispar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), piskoř pruhovaný (Misgurnus 
fossilis), páchník hnědý (Osmoderma eremita), čolek velký (Triturus cristatus), velevrub tupý 
(Unio crassus).

Správa CHKO Poodří předloženou žádost posoudila vzhledem k předmětům ochrany a 
dospěla k závěru, že tato koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 
2000.

Podle ust. § 90 odst. 1 zákona se na vydání tohoto stanoviska nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení.

Mgr. Petr Birklen „otisk úředního razítka“
VEDOUCÍ SPRÁVY A STŘEDISKA      

                    

                                                      

Za správnost vyhotovení: Mgr. Daniel Kletenský

Na vědomí: 

Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00  Praha 8
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10762/JS/2013   VYŘIZUJE Chlapek JESENÍK 18. LISTOPADU 2013

Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění ke změnám Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007–2013

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
(dále jen „zákon“) na základě posouzení výše uvedené koncepce vydává v souladu s 
ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

předložená koncepce (změna Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007–2013) nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany a celistvost Ptačí oblasti Jeseníky ani evropsky významných lokalit soustavy 
Natura 2000 na území CHKO Jeseníky a NPR Králický Sněžník.

Odůvodnění
Dne 4. 10. 2013 byla na Správu CHKO Jeseníky (dále jen „Správa“) doručena žádost 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona, zda 
výše uvedená koncepce může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. 
Správa předloženou žádost a návrh změn koncepce posoudila ve vztahu k evropsky 
významným lokalitám a ptačí oblasti ve své kompetenci a dospěla k závěru, že významný vliv 
na území zařazená do soustavy Natura 2000 v kompetenci Správy lze vyloučit. 
Důvodem pro vyloučení významného vlivu předkládané koncepce je povaha jednotlivých změn 
koncepce, které jsou pouze formální a administrativního charakteru a nemají konkrétní územní 
průměty.

Ing. Michaela Pruknerová
VEDOUCÍ SPRÁVY

Na vědomí
Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních zdrojů
k rukám RNDr. Aloise Kopeckého
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10671/LM/2013/AOPK                          VYŘIZUJE Vrbický          LITOVEL 21. listopadu 2013
SPISOVÁ ZNAČKA S/10434/LM/13

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle 
ust. § 78 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon“) na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj (Staroměstské 
náměsí 6, 11015 Praha 1) doručené Správě CHKO Litovelské Pomoraví dne 4. 10. 
2013) o posouzení, zda změny Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007-2013 mohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 
2000) vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost

Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví 
nebo Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.

Podklady: 

- Žádost Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 31373/2013-26 o posouzení, zda změny 
Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007-
2013 mohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

- Dokument Ministerstva pro místní rozvoj: Základní informace o změnách Programového 
dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 
2014 – 2020.

- související právní předpisy

Odůvodnění:

Evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Správy CHKO Litovelské 
Pomoraví:

- Ptačí oblast: CZ 0711018 Litovelské Pomoraví (podle nařízení vlády č. 23/2005 Sb., 
kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví), dále jen „PO“. 

Adresát
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
k rukám RNDr. Aloise Kopeckého
Staroměstské nám. 6
11015 Praha 1 



Příloha	  č.1:	  Došlá	  stanoviska	  jednotlivých	  orgánů	  ochrany	  přírody	  podle	  §45i	  zákona	  č.	  114/1992	  Sb.,	  ve	  znění	  
pozdějších	  předpisů	  

	   49	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

IČ: 62933591  jan.vrbicky@nature.cz
ISDS: hwzdyhr T: 585 153 963

- Evropsky významné lokality (podle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.) 
(dále jen „EVL“) : 

- EVL Litovelské Pomoraví CZ 0714073 – kromě části EVL ležící mimo území 
CHKO Litovelské Pomoraví

- EVL Strabišov-Oulehla CZ0624069 – část území v Národní přírodní 
rezervaci Strabišov-Oulehla

- EVL Špraněk CZ0714080 – část území v Národní přírodní rezervaci 
Špraněk

- EVL Morava – Chropyňský luh CZ0714085 – část území v Národní přírodní 
rezervaci Zástudánčí a v Národní přírodní památce Chropyňský rybník

- EVL Bečva – Žebračka CZ0714082 – části území v Národní přírodní 
rezervaci Žebračka

- EVL Hrdibořické rybníky CZ0712186
- EVL Kosíř - Lomy CZ0714076 – část území v národních přírodních 

památkách Růžičkův lom a Státní lom

Podle informací z dokumentu přiloženého k žádosti MMR jsou v Programovém 
dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 navrhovány tyto 
čtyři změny administrativního charakteru: 

1. Zařazení dvou velkých projektů do oblasti intervence 3.4. (služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik). Jedná se o projekty Ministerstva vnitra-
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstva 
vnitra – Policejního prezidia Policie České republiky.
2. Vyčlenění Pověřeného auditního subjektu z implementační struktury IOP
3. Doplnění holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA
4. Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví , 
upřesnění podpory památek, doložených zápisem v Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo 
zápisem v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.

Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou administrativního charakteru a nemají žádný 
konkrétní územní průmět s některou z výše uvedených lokalit soustavy Natura 2000, 
dospěla Správa CHKO Litovelské Pomoraví k názoru, že významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost EVL či PO lze vyloučit.

Ing. Michal Servus
VEDOUCÍ SPRÁVY

Rozdělovník: 

1. Doporučeně do datové schránky: 

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ID DS: 26iaava

- Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8, ID DS: mvyca73
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náměstí Republiky 287
348 06 Přimda
tel.: 374 796 243
fax: 374 611 039
e-mail: ceskyles@nature.cz 
www. ceskyles.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10544/CL/2013 SPISOVÁ ZNAČKA --- VYŘIZUJE Ing. Janoušková
VAŠE ZNAČKA V PŘIMDĚ 14.10. 2013

Věc: Stanovisko ke změně dokumentu Integrovaný operační program pro 
období 2007 - 2013 

Správa Chráněné krajinné oblasti Český les jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. 
§ 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), po posouzení záměru „Integrovaný operační program pro období 
2007 - 2013“ žadatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 
Praha 1 (dále jen žadatel) doručeného dne 4.10. 2013, vydává v souladu s § 45i odst. 1 
zákona toto:

S T A N O V I S K O

uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy „NATURA 2000“.

O D Ů V O D N Ě N Í

Správa CHKO Český les obdržela dne 4.10. 2013 žádost o stanovisko dle § 45i zákona, zda 
uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Uvedené změny Integrovaného operačního programu se týkají zejména zlepšení 
možnosti čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu v roce 2013, 
jsou pouze formálního administrativního charakteru a nemají konkrétní územní působnost.
Z popsaných změn Správa CHKO Český les vyvodila závěr, že dokument a v něm uvedené 
změny nemají významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti. Z výše uvedených důvodů Správa může významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL vyloučit.

Na vydání tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ LES 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1
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KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
 

 
Sídlo: Karlovy  Vary,  Závodní  353/88,  360  06,  Karlovy  Vary-Dvory,    Česká  republika,  IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Váš  dopis  značka  //  ze  dne Naše  značka Vyřizuje  /  linka Karlovy Vary 
                           // 22-11-2013 4108/ZZ/13 Chochel/594 22-11-2013 

 
 
Stanovisko k významným   evropským   lokalitám   a   ptačím   oblastem   pro   záměr „Změny  
Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  - 2013“   
 
Krajský   úřad   Karlovarského   kraje,   jako   orgán   ochrany   přírody,   příslušný   podle   ustanovení   
§  77a  odst.  4  písm.  n)  zákona  ČNR  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  
předpisů,  po  posouzení  záměru „Změny  Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  programu  
pro   období   2007   - 2013“, žadatel  Ministerstvo   pro  místní   rozvoj, Staroměstské   náměstí   932/6, Staré  
Město, 110 00 Praha, doručeného  dne 22. 11. 2013,  vydává  v souladu s ustanovením  §  45i  odst.  1  výše  
uvedeného  zákona  toto  stanovisko: 
 
záměr „Změny  Programového  dokumentu  Integrovaného  operačního  programu  pro  období  2007  
- 2013“ nemůže  mít  významný  vliv  na  evropsky  významné  lokality  ani ptačí  oblasti.   
 

 
Odůvodnění: 

 
Záměr  představuje   zásah   takového  charakteru,  který  nemůže  ani  druhotně  negativně  ovlivnit   předmět  
ochrany  jakékoliv  složky  soustavy  Natura  2000.   
 
 
 
 
 
Ing. Regina Martincová 
vedoucí  odboru  životního  prostředí  a  zemědělství 
 

 
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj 
Staroměstské  náměstí  932/6 
Staré  Město 
110 00 Praha 
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Č.j.:           Vyřizuje:   Českých Budějovicích  dne    

1465/510/13                            Ing. V.Osovský                22.11.2013 
84484/ENV/13 
 
Změna Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro 

období  2007–2013  stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

  
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, vykonává v souladu 
s ustanovením § 79  odst. 3 písm. t/  a § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) a  v souladu se 
zněním platného organizačního řádu ministerstva  působnost orgánu ochrany přírody na 
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých  pro účely obrany státu 
mimo vojenské újezdy. 
 

Jako příslušný orgán ochrany přírody pro  pozemky a stavby  určené pro účely obrany 
státu v území Jihočeského kraje a části Plzeňského kraje v rozsahu územního vymezení 
Národního parku  a chráněné krajinné oblasti Šumava,  vydáváme podle § 45i odst. 1 
zákona toto   s t a n o v i s k o : 
 

Lze vyloučit významný vliv změny Programového dokumentu Integrovaného 

operačního programu pro období  2007–2013  na území ptačích oblastí, případně 
evropsky významných lokalit na pozemcích a stavbách určených pro účely obrany státu 
v územní působnosti Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II.  
 
Odůvodnění 
Navrhované změny Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 jsou 
pouze formálního administrativního charakteru bez konkrétních územních průmětů. 
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, dospělo po prostudování 
předloženého strategického materiálu k závěru, že nezle z jeho charakteru dovodit, 
možný významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ležících na pozemcích a stavbách určených pro účely 
obrany státu na území své působnosti.  
 
 
 
 
Ing. Václav Osovský 
ředitel odboru 
výkonu státní správy II 
 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor řízení operačních fondů 
Staroměstské nám. 6  
110 15 Praha 1 
 
Integra Consulting s.r.o. 
Pobřežní 18/16, 
186 00 Praha 8 
 
 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Odbor výkonu státní správy II 
Mánesova 3a 
370 01  České Budějovice 
tel.: 387 722 442 
fax: 387 722 443 
www.mzp.cz 
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IČ: 62933591 Bankovní spojení ČNB Praha 1 jmeno.prijmeni@nature.cz
DS: jzadysm číslo účtu: 18228–011/0710 tel.: 516 428 880

Svitavská 29
678 01 Blansko
tel.: 516 428 880
fax: 516 410 525
e-mail: morkras@nature.cz 
www.moravskykras.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE                                               BLANSKO 
10497/MK/13 S/10441/MK/13             RNDr. Leoš Štefka    16.10.2013

Stanovisko § 45i_změny Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007-2013

Správě CHKO Moravský kras byla dne 4.10.2013 doručena žádost Ministerstva pro 
místní rozvoj o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. ke změnám Programového 
dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013.

Na základě prostudování zaslaného dokumentu lze významný vliv samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality Moravský kras (CZ0624130) vyloučit. 

Odůvodnění:
Předmětem ochrany EVL Moravský kras je 14 typů přírodních stanovišť, z nich šest patří 
k prioritním typům. Předmětem ochrany je dále 12 druhů rostlin a živočichů. Mezi výše 
uvedené předměty ochrany náleží i veřejnosti nepřístupné jeskyně a 5 druhů netopýrů 
(netopýr černý, netopýr velkouchý, netopýr velký, netopýr brvitý a vrápenec malý). 
Navržené změny nemají konkrétní územní průměty. Z hlediska možného vlivu na území 
Natura 2000 je třeba vycházet až z posouzení konkrétního záměru na konkrétní lokalitě a 
to zejména opatření, která budou realizována přímo na území Natura 2000.
Z výše uvedených důvodu tedy lze významný vliv samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality Moravský kras (CZ0624130) vyloučit.

RNDr. Leoš Štefka
vedoucí Správy CHKO MK

Na vědomí: Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00  Praha 8

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 
řízení operačních programů
RNDr. Alois Kopecký
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
BROUMOVSKO

Stránka 1 z 2

Ledhujská 59
549 54  Police n. Metují 
tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.broumovsko.ochranaprirody.cz
id datové schránky: nu3dydw

POČET 
STRAN

VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/
ZE DNE NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE VYPRAVENO DNE

2 31373/2013-26 10769/BR/13 RNDr. Aleš Hájek
tel.: 491 549 032

16. 10. 2013

Věc: Stanovisko Správy CHKO Broumovsko ke změnám „Programového dokumentu 
Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013“ podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Správa CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany 
přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1, zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, IČO: 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ze dne 4. 10. 2013, vydává 
stanovisko k vlivu koncepce na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 
2000.

Významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačí oblasti, ve kterých je příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO 
Broumovsko, lze dle § 45i odst. 1 zákona v případě předkládaných změn „Programového dokumentu
Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013 vyloučit.  Z tohoto důvodu není
nutno tyto změny dle § 45i odst. 2 zákona dále posuzovat.

Odůvodnění: 

Správa obdržela dne 4. 10. 2013 žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, se sídlem 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, o vydání stanoviska dle § 45i odst. 1 zákona k předloženým
změnám „Programového dokumentu Integrovaného operačního programu pro období 2007–
2013“.  
     Navržené změny tohoto programového dokumentu jsou pouze formálního, administrativního 
charakteru a nemají žádný přímý vztah k problematice ochrany přírody – zařazení projektů „Připravenost 
Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení následků povodní“ a „Připravenost Policie 
České republiky k řešení následků povodní“ do oblasti intervence 3.4, dále vyčlenění Pověřeného 
auditního subjektu z implementační struktury IOP, doplnění holdingového fondu do implementace 
finančního nástroje JESSICA, upřesnění specifikace podpory v rámci intervence 5.1 Národní podpora 
využití potenciálu kulturního dědictví. 

Vzhledem k výše uvedenému lze vyloučit významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti na území, ve kterém je Správa příslušným orgánem 
ochrany přírody.   

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
odbor řízení operačních fondů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
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Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. 
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení, a nelze 
se proti němu odvolat. 

Ing. Hana Heinzelová
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

Na vědomí (doručení prostřednictvím datové schránky):
! Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, 

Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

! Integra Consulting s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8
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Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

 

 
Odbor výkonu státní správy V  
1. máje 858/26, 460 01, Liberec 3 
 
Vyřizuje: 
Ing. Jiří Holý 
Tel.:  (0420) 485340910 
e-mail: jiri.holy@mzp.cz 

 
ADRESÁT: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor řízení operačních programů 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 

 
V Liberci dne 
Č.j.: 
 

 
25. listopadu 2013 
84665/ENV/13 
1101/540/13 

 
 
Stanovisko podle ust. § 45i  zákona č. 114/1992 Sb. 
 
Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, byla doručena žádost 
Ministerstva pro místní rozvoj o vydání stanoviska podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke změně 
Programového dokumentu „Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013“. 
 
Ministerstvo životního prostředí,  odbor výkonu státní správy V, jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle ust. § 79 odst. 3 písmeno t) zákona na pozemcích a stavbách, které 
tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, v rámci činnosti a 
územní působnosti na území Libereckého kraje, vymezené organizačním řádem 
Ministerstva životního prostředí,  
  
 

vydává podle ust. § 45i zákona toto stanovisko: 
 
 
Na základě předložené žádosti a přiložených podkladů lze vyloučit významný vliv 
koncepčního dokumentu „Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013“ po 
provedených změnách v roce 2013 samostatně nebo ve spojení s jinými na území 
evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti, které leží na území Libereckého kraje na 
pozemcích důležitých pro obranu státu (Ptačí oblast Dokeské pískovce a mokřady – část, 
EVL Jestřebsko – Dokesko – část, EVL Horní Ploučnice – část, EVL Ralsko, EVL Slatinné 
vrchy, EVL Velký a Malý Bezděz, EVL Poselský a Mariánský rybník - část).  
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo životního prostředí,  odbor výkonu státní správy V, je příslušným orgánem 
ochrany přírody na pozemcích důležitých pro obranu státu na území Libereckého kraje a z 
hlediska ochrany soustavy NATURA 2000 se jedná o území Ptačí oblasti Dokeské 
pískovce a mokřady – část, EVL Jestřebsko – Dokesko – část, EVL Horní Ploučnice – 
část, EVL Ralsko, EVL Slatinné vrchy, EVL Velký a Malý Bezděz, EVL Poselský a 
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Mariánský rybník – část. Pro jmenovaná území je vydáno toto stanovisko. Integrovaný 
operační program pro období 2007 – 2013 byl v roce 2007 posouzen podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí dle ustanovení § 10e tohoto zákona. Na základě vyhodnocení bylo 
vydáno kladné stanovisko se stanovením řady podmínek. K ochraně soustavy Natura 
2000 a k vyloučení významného vlivu předmětné koncepce na ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality byla stanovena podmínka, že každé opatření navržené v Integrovaném 
operačním programu bude realizováno s respektováním územní ochrany lokalit a integrity 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a nesmí vést 
k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území.  
 
Změny Programového dokumentu „Integrovaný operační program pro období 2007 – 
2013“ jsou navrhovány z důvodu zlepšení čerpání prostředků z IOP v roce 2013. Jedná se 
celkem o 4 změny – zařazení dvou velkých projektů do oblasti intervence 3.4 (služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik), vyčlenění Pověřeného auditního subjektu 
z implementační struktury IOP, doplnění holdingového fondu do implementace finančního 
nástroje JESSICA a přesnější specifikace podpory v rámci intervence 5.1 Národní podpora 
využití potenciálu kulturního dědictví. Jedná se o úpravy, které jsou pouze formálního 
administrativního charakteru bez konkrétních územních průmětů. Na základě výše 
uvedeného lze tedy vyloučit významný vliv Programového dokumentu „Integrovaný 
operační program pro období 2007 – 2013“ po provedených změnách navrhovaných 
v roce 2013 samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí 
oblasti (PO). 
 
 
S pozdravem 
 
  
 
 
 
 

 Ing. Milan Kubíček 
   ředitel odboru výkonu státní správy V 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
Integra Consulting, s.r.o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 
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MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 

Vršovická 65,  100 10  Praha – Vršovice 
ODBOR  VÝKONU  STÁTNÍ  SPRÁVY  IV 

Mírově náměstí 3129/36, 400 01  Ústí nad Labem 
 
 
 
 

                                                         Integra Consulting, s.r.o. 
                                                          Pobřežní 18/16 
                                                          186 00 Praha 8                     

                                                              
 
 
Datum došlého dokumentu :   4.10.2013 č.j. 31373/2013-26                                                        
Č.j.  :  2387/530/13 
           84696 /ENV/13 
Vyřizuje  :  RNDr. Margita Abtová 
Telefon  :   416921610 
E-mail  :   margita.abtova@mzp.cz 
Ústí nad Labem dne  :  25. listopadu 2013 
 
 
 
 
 Věc  : Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ke změnám Programového dokumentu integrovaného operačního programu 
pro období 2007 -2013. 
 
 
 
     Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV  obdrželo Vaší  žádost o 
vydání stanoviska  podle  ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů ke změnám Programového integrovaného operačního 
programu pro období 2007 - 2013.  Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní 
správy IV,  jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává 
podle § 45i výše uvedeného zákona toto stanovisko : 
 
    Předkládané změny Programového dokumentu integrovaného operačního programu pro 
období 2007 - 2013 nemůžou mít samostatně nebo s jinými koncepcemi a záměry významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí ležících na pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro 
obranu státu v  Karlovarském  a Ústeckém kraji (Ptačí oblast Východní Krušné hory, EVL 
Krušnohorské plató, EVL Velký vrch – Černodoly, EVL Milešovka, EVL Písčiny u Oleška, 
EVL Březina,  EVL Babinské louky, EVL Doupovské hory). 
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O d ů v o d n ě n í : 
 

      
 
     Předložené změny Programového dokumentu integrovaného operačního programu pro 
období 2007 - 2013 jsou pouze formálního administrativního charakteru (přeřazení 2 projektů 
Ministerstva vnitra z důvodů rychlejšího nasazení složek integrovaného záchranného systému, 
vyčlenění Pověřeného auditního subjektu z implementační struktury IOP, doplnění 
holdingového fondu do implementace finančního nástroje JESSICA a přesnější specifikace 
směrování podpory pro zachování pravidel památkové ochrany) bez konkrétních územních 
průmětů, proto  vliv předloženého dokumentu na příznivý stav předmětu ochrany nebo na 
celistvost výše uvedených  území lze vyloučit. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Miroslav Libecajt 
                                                                                               ředitel odboru výkonu  
                                                                                               státní správy IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále obdrží : 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení operačních fondů, Staroměstské nám. 6,110 15 
Praha 1 
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V Hradci Králové dne 25. 11. 2013 
 

Č.j. 2020/550/13-Pr 
       84635/ENV/13 
         
Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, k záměru „Změny Programového dokumentu Integrovaného 
operačního programu pro období 2007 – 2013“. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI (dále jen 
„ministerstvo“), obdrželo dne 22. 11. 2013 žádost o vydání stanoviska ve smyslu § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„zákon“), k záměru „Změny Programového dokumentu Integrovaného operačního 
programu pro období 2007 – 2013“. Žádost č. j. 31373/2013-26 podalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj dne 4. 10. 2013 a ministerstvu byla přeposlána odborem právním a řízení 
státní správy Ministerstva životního prostředí e-mailem ze dne 22. 11. 2013. 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost orgánů ochrany přírody na 
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, 
v souladu s § 79 odst. 3 písm. t) zákona.  
 
Předmětem stanoviska podle § 45i zákona je posouzení, zda plánovaný záměr může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
 
Podle popisu uvedeného v příloze žádosti jsou navrhované změny Programového 
dokumentu Integrovaného operačního programu pouze formálního, administrativního 
charakteru a nebudou mít konkrétní územní dopady. 
 
Ministerstvo po posouzení charakteru záměru a popisu navrhovaných změn 
Programového dokumentu Integrovaného operačního programu konstatuje, že 
předložený záměr samostatně ani ve spojení s jinými záměry nebude mít významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. 
 
Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 
 
Rozdělovník:  
Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor řízení operačních fondů 
Staroměstské nám. 6 
110 15 Praha 1 
 
Integra Consulting, s.r.o. 
Pobřežní 18/16 
186 00 Praha 8 

 
 
Dle rozdělovníku 
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