„Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014-2020“
ve vztahu k životnímu prostředí
Tato informace si klade za cíl informovat veřejnost o aktuálním vývoji zpracování „Programu
přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2014-2020“ (dále také PPSČR-PR) a o možnostech aktivní
účasti veřejnosti při přípravě tohoto programového dokumentu v rámci procedury Posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).
Povinnost posoudit vlivy provádění koncepcí, jakou je i PPS ČR-PR, na ŽP a veřejné zdraví, je v
právu Evropského společenství stanovena Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze
dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP. V českém právním řádu
upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že oblast podpory Programu zahrnuje příhraniční oblasti
v České i Polské republice, probíhá procedura SEA dle rozšířených podmínek, umožňujících
rovnocenné zapojení české i polské veřejnosti, dohodnutých na jednání příslušných českých a
polských ministerstev.
Hlavním cílem SEA PPS ČR-PR je hodnocení environmentální situace v území podpory Programu,
vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a určení podmínek realizace Programu v souladu
s požadavky na ochranu životního prostředí.
Na základě výsledků výběrového řízení (zadavatel MMR ČR) je Program posuzován projektovým
týmem, vytvořeným společností RADDIT consulting, zahrnujícím specialisty na posuzování vlivů
koncepcí na ŽP (SEA), hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 a hodnocení vlivů na veřejné
zdraví.
Posouzení vlivů PPS ČR-PR na životní prostředí a veřejné zdraví bude mít 2 hlavní výstupy:
1. Průběžná doporučení, připomínky a návrhy, poskytnutá ex ante předkladateli a zpracovatelům
Programu, určená pro případné úpravy a doplnění tohoto Programu (úpravy textu, alternativy
řešení, opatření na snižování vlivů na ŽP, ad), již v průběhu jeho zpracování.
2. Zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů PPS ČR-PR na ŽP a veřejné zdraví, rozsahem a
obsahem respektující požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění
pozdějších předpisů, včetně závěru zjišťovacího řízení, formulovaného MŽP ČR.
Projednávání PPS ČR-PR bylo oficiálně zahájeno zveřejněním „Oznámení koncepce“, dokumentem
popisujícím obsah (osnovu) Programu, dotčené (podporované) území a potenciální vlivy PPS ČR-PR
na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznámení v polském jazyce bylo zveřejněno v PR způsobem,
který byl stanoven a je řízen polskou stranou.
Procedura bude završena Stanoviskem MŽP ČR, které bude vydáno na základě projednání finálního
návrhu PPS ČR-PR a dokumentace Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví. Toto stanovisko
bude použito jako jeden z podkladů při projednávání Programu vládami obou zemí a bude základem
pro příslušnou zprávu pro Evropskou komisi.
Informace o fázi SEA jsou oficiálně zveřejňovány prostřednictvím Informačního systému MŽP ČR
(Internetová
adresa:
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP175K).
Připomínky
k Oznámení koncepce a následně ke zveřejněné koncepci a Vyhodnocení jejího vlivů na životní
prostředí, může každý zaslat na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 1.

Na e-mailovou adresu info@raddit.cz, mohou zájemci zasílat svůj požadavek, aby byli informováni o
aktuálních milnících procesu SEA prostřednictvím e-mailové komunikace, případně na uvedenou
adresu mohou zasílat své dotazy, týkající se průběhu posuzování.
SEA a účast veřejnosti
Procedura SEA nabízí veřejnosti v této souvislosti významnou možnost se aktivně zapojit do
přípravy programového dokumentu.
Účast veřejnosti při posuzování je – kromě obligatorních způsobů, stanovených citovaným zákonem
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - zajištěna také následujícími kroky:


Návštěvníci uvedených Internetových stránek budou mít možnost zasílat své dotazy
k průběhu posuzování (jak k samotnému PPS ČR-PR, tak i k průběžným výsledkům
SEA) prostřednictvím e-mailové adresy (info@raddit.cz). Na uvedené adrese budou
také moci požádat o zařazení na seznam adresátů, kteří budou informováni o
aktuálním vývoji procesu.



Kromě obligatorního (zákonem požadovaného) veřejného projednání Programu a
Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP bude organizováno také dobrovolné veřejné slyšení.
Pozvánka na uvedené dobrovolné slyšení, na nějž budou zváni klíčoví aktéři PPS ČRPR a veřejnost, bude zveřejněna na této Internetové stránce.



Zájemci o průběh procedury SEA mohou být na vyžádání zařazeni na e-mailový
seznam adresátů (e-mailing list), na jehož základě jim budou zasílány informace o
změnách zveřejněných dokumentů, pozvánky na jednání a veřejné projednání a další
zajímavé informace, týkající se projednávání Programu.

Kontaktní osobou pro podporu účasti a komunikaci s veřejností, resp. NNO, v rámci procedury SEA
PPS ČR-PR je zástupce SEA týmu Mgr. Lenka Polachová (info@raddit.cz; tel. 732 505 668).
Připomínky by však měly být přednostně zasílány na adresu MŽP ČR (viz výše).
Časový harmonogram procedury
Vzhledem k termínu projednání „Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2014-2020“
vládou ČR a Evropskou komisí, je možné předpokládat uskutečnění dobrovolného veřejného slyšení
na počátku dubna 2014 a veřejného projednání Programu na přelomu května a června 2014. Další
kroky procedury budou dále upřesněny na základě průběhu posuzování a průběhu přípravy Programu
PS ČR-PR.

