
 

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 2014-2020  

 

Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  

dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

za rok 2016 

 

 

Statutární město České Budějovice, předkladatel koncepce „Integrovaný plán rozvoje území 

České Budějovice 2014-2020“, zveřejnilo jako součást schválení této koncepce opatření pro 

zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle § 10h zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Podstatou výše uvedeného opatření je skutečnost, že Statutární město České Budějovice bude 

1 x za rok, vždy nejpozději k listopadu kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv 

provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Provádění koncepce, 

především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na 

základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g 

citovaného zákona a dále také na základě indikátorů referenčních cílů životního prostředí, tak 

jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a 

veřejné zdraví. Stanovisko příslušného úřadu i dokument Vyhodnocení jsou zveřejněny na 

Internetových stránkách Statutárního města České Budějovice v sekci, v níž je zveřejněna 

uvedená koncepce http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/ipru/priprava-

ipru/stranky/hodnoceni-sea.aspx 

 

 

Vyhodnocení za rok 2016 

 

Ke dni 30. 11. 2016 není možné vyhodnotit vliv provádění uvedené koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví, jelikož k tomuto datu nejsou realizovány žádné projekty týkající se 

strategie „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 2014 – 2020“ (ani dosud nebylo 

zahájeno vyhodnocení žádné z výzev IPRÚ). V této fázi lze pouze konstatovat, že výběr 

projektů bude probíhat podle podmínek, stanovených příslušným úřadem (viz vypořádání 

připomínek Stanoviska příslušného úřadu v rámci procedury SEA) tak, aby realizací koncepce 

nedošlo k nepříznivým vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 

 

Postup v dalších letech 

 

V roce 2017 a v dalších letech bude vždy k 30. listopadu běžného roku vyhodnocen soulad 

procedury výběru projektů s požadavky Stanoviska příslušného úřadu a vyhodnoceny dopady 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že by bylo tímto sledováním a 

rozborem koncepce zjištěno, že realizace koncepce přináší nepředpokládané negativní vlivy 

na životní prostředí a veřejné zdraví, resp. že je překročena předpokládaná míra těch to vlivů, 

budou následně přijata vhodná opatření ke snížení či eliminaci těchto negativních vlivů, 

včetně případné úpravy koncepce. 

Výsledky vyhodnocení budou zveřejněny na Internetových stránkách předkladatele koncepce, 

stejně jako toto vyhodnocení za rok 2016. 
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