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Stanoviská Česko: 

 

1 Ministerstvo životního prostředí Čj.: ČIŽP/OTOIP/2021/1901 Spis: 

ZN/ČIŽP/OTOIP/308/2021 z 24.08.2021 
Věc: „Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ – zveřejnění 

oznámení mezistátní koncepce a možnost uplatnění vyjádření. 

 

Dne 5. 8. 2021 jsme obdrželi v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí informaci čj.: MZP/2021/710/4061 o oznámení koncepce MZP294K 

„Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ (dále jen 

„oznámení koncepce“). Závěr: ČIŽP nemá z hlediska své působnosti, k předmětnému 

oznámení koncepce, žádné zásadní připomínky.  

 

Vyjádření OI Brno (ČIŽP OI BN) 

ČIŽP OI Brno neuplatňuje k předloženým podkladům žádné připomínky.  

 

Vyjádření OI Ostrava (ČIŽP OI OV)  

ČIŽP OI OV neuplatňuje z hlediska své působnosti žádnou zásadní připomínku.  

 

Vyjádření Oddělení ochrany vod (ČIŽP Ř OOV)  

ČIŽP Ř OOV k oznámení koncepce nemá žádné připomínky. Oznámení koncepce definuje 

oprávněné příhraniční regiony, žadatele a činnosti, které jsou možné z předmětného 

programu financovat. Návrh programu definuje oprávněné území v délce slovensko-české 

státní hranice a jeho charakteristiku. Byly vybrány čtyři klíčové oblasti podpory programu na 

roky 2021 - 2027, z nichž pouze jedna priorita obsahuje dva konkrétní specifické cíle vztažené 

k životnímu prostředí, kterými jsou specifický cíl na podporu adaptace na změnu klimatu a 

prevence rizika katastrof s přihlédnutím na ekosystémové přístupy, druhý specifický cíl je 

zaměřen na posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v 

městských oblastech a snížení všech forem znečištění.  

Návrh programu obsahuje potřebné strategické dokumenty všeobecného charakteru, 

strategické dokumenty Evropské unie, strategické dokumenty slovenské a české. České 

strategické dokumenty obsahují Dohodu o partnerství České republiky pro programové 

období 2021 - 2027; Národní program reforem České republiky 2021; Strategii regionálního 

rozvoje ČR 2021+; Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021; 

Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a Strategický rámec Česká 

republika 2030.  

 

Vyjádření Oddělení ochrany ovzduší (ČIŽP Ř OOO)  

ČIŽP Ř OOO neuplatňuje žádné námitky. Návrh programu přeshraniční spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027 je jedním z programů Evropské územní spolupráce. Hlavním 

cílem programu je pomáhat s výzvami spojenými s překonáváním slabých stránek typických 
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pro oblasti pohraničí. Program představuje střednědobý strategický dokument, určující 

základní rámce a prioritní oblasti pro podporu přeshraničních aktivit mezi SR a ČR v 

programovém období 2021 - 2027. Materiál je vytvořený na základě sociologické a 

ekonomické analýzy příslušného programového území. Program označuje kvůli financování 

aktivit ze státních rozpočtů SR a ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje oprávněné 

příhraniční regiony, oprávněné žadatele a činnosti, které je z programu možné financovat. 

Byly vybrány 4 klíčové oblasti podpory programu na roky 2021 - 2027. Mezi nimi je Priorita 

1.1: Životní prostředí. V rámci ní se mají realizovat 2 specifické cíle: 

• Podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof a také podpora 

resilience, a to s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům,  

• Posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v 

městských oblastech, a snížení všech forem znečištění.  

 

V rámci programu se pak plánuje z hlediska ochrany ovzduší realizace projektů zaměřených 

na sběr a výměnu dat, informací a zkušeností k předcházení negativním dopadům změn 

klimatu; realizace společných strategií a akčních plánů na zlepšení životního prostředí a 

přizpůsobení se změnám klimatu; zvyšování povědomí o zmírňování a přizpůsobování se 

změnám klimatu mezi obyvatelstvem; aktivity zaměřené na sběr a výměnu dat, informací a 

zkušeností pro snižování znečištění; výměna vědomostí, zkušeností, odborných poznatků a 

dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od předškolního až 

po vysoké školství; spolupráce veřejné správy a spolupracujících subjektů na obou stranách 

příhraničního území v této oblasti a vytváření nových a upevňování existujících partnerství, 

sítí a přeshraničních struktur včetně činností zaměřených na volnočasové a zájmové aktivity v 

uvedené oblasti. Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám realizovaných projektů je 

rozsah a obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí v oblasti ochrany ovzduší dobře 

charakterizován užsamotným vymezením projektů. Dokument tedy nepředpokládá 

významnější rizika spojená s uplatňováním materiálu ve vztahu k životnímu prostředí a 

kvalitě ovzduší.  

 

Vyjádření Oddělení odpadového hospodářství (ČIŽP Ř OOH)  

 

ČIŽP Ř OOH nemá zásadní připomínky.  

 

Vyjádření Oddělení ochrany přírody (ČIŽP Ř OOP) 

 

K předloženému oznámení koncepce nemá ČIŽP Ř OOP připomínky. Současné podoba 

oznámení (včetně přílohy) je velmi stručná a prakticky neobsahuje podrobnější specifikaci 

priorit a strategických cílů, které stejně jako analogické přeshraniční koncepce vycházejí z 

priorit stanovených EK.  

 

Vyjádření Oddělení ochrany lesa (ČIŽP Ř OOL)  

ČIŽP Ř OOL k tomuto oznámenému programu nemá připomínky.  
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Cílem oznámení koncepce je realizace společných přeshraničních projektů v oblasti, životního 

prostředí, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu, institucionální spolupráce a místních 

iniciativ. Priorita „životní prostředí“ představuje zejména, přechod z ekologičtějšího, 

nízkouhlíkového hospodářství na hospodářství s nulovou bilancí uhlíku, odolnou Evropu díky 

prosazování energetické transformace, zeleným a modrým investicím, oběhovému 

hospodářství, zmírňování změny klimatu a adaptace na ni. Specifickým cílem pak je, podpora 

již zmíněné adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof, ekosystémové přístupy, 

posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity, zelené infrastruktury, včetně snížení všech 

forem znečištění.  

 

„Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, tak jak je 

prezentován, neobsahuje konkrétní projekty a způsob jejich realizace, OOL k oznámenému 

programu nemá připomínky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozizívny ohlas, bez zásadných pripomienok. 

 

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Č. 

j.: JMK 122755/2021 Sp. zn.: S-JMK 117355/2021 OŽP/Sal 

z 18.08.2021 
„Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ – vyjádření 

krajského úřadu k oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších zákonů.  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 05.08.2021 od Ministerstva životního 

prostředí informaci o oznámení koncepce „Program přeshraniční spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, jehož posuzování probíhá dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).  

 

Stručný popis koncepce:  

 

Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 (dále také jen 

„Program“) je jedním z programů Evropské územní spolupráce realizovaných v období 2021-

2027. Hlavním cílem Programu je čelit nejdůležitějším výzvám a překonat slabé stránky 

typické pro pohraničí. Prostřednictvím realizace společných přeshraničních projektů bude 

program implementovat politické cíle stanovené v příslušných nařízeních EU týkajících se 

Evropského fondu regionálního rozvoje. Pracovní skupina vybrala čtyři klíčové oblasti 

podpory programu na roky 2021-2027 - Životní prostředí, Vzdělávání, Kultura a cestovní ruch, 

Institucionální spolupráce, Místní iniciativy - Fond malých projektů.  
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Odbor životního prostředí posoudil předložené oznámení koncepce z hlediska možných 

dopadů na jednotlivé složky životního prostředí s těmito závěry:  

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů:  

 

Bez připomínek. Ing. Michal Boušek, kl. 2215  

 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů:  

 

Orgán ochrany přírody konstatuje, že realizace některých konkrétních opatření vyplývajících z 

cílů koncepce může mít negativní vliv na přírodu a krajinu a je nezbytné dbát na eliminaci 

případných negativních dopadů na zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů 

a rostlin či významné krajinné prvky.  

Orgán ochrany přírody doporučuje zaměřit se v dalším stupni posouzení koncepce z hlediska 

jeho vlivů na životní prostředí zejména na projekty spojené se zvyšováním kvality turistické 

infrastruktury. Realizace komunikací vyhrazených pro cyklistickou dopravu a turistických tras, 

vč. doprovodné infrastruktury mohou ovlivnit stávající stav území. Jako problematický se jeví 

zejména zvýšený pohyb osob, který může negativně působit na přírodní prostředí v daných 

lokalitách (rušení živočichů, poškozování stanovišť při pohybu mimo vyznačené trasy apod.). 

Budování doprovodné infrastruktury může vedle přírody negativně ovlivnit i krajinu, např. 

nevhodným situováním či vzhledem odpočívadel a pod..  

 

Předkládaná koncepce stanovuje cíle a postupy v obecné rovině a neobsahuje konkrétní 

řešení problematiky v dané oblasti. Proto orgán ochrany přírody vzhledem k povaze koncepce 

upozorňuje na nutnost podrobit zjišťovacímu řízení všechny navazující záměry, které mohou 

mít potenciálně významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany, nebo celistvost evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí nebo naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Před zahájením realizace jednotlivých opatření je 

proto nezbytné postupovat dle ZOPK (závazné stanovisko k zásahu do VKP, udělení výjimek z 

ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ustanovení § 56, stanovisko dle § 45i, 

využití institutu biologického hodnocení apod.).  

 

Mgr. Nikola Coufalová, kl. 1538  

 

3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:  

Oznámení koncepce neobsahuje konkrétní investiční projekty, které by měly územní průmět. 

S naplňováním koncepce mohou být spojena určitá rizika pro kvalitu ovzduší související s 

navrhovanými investicemi. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínek. Obecně je nutno 

upozornit na nutnost navazující dokumenty a záměry podrobit hodnocení projektové EIA, 

stejně jako na nutnost upřednostňovat řešení, která kolizi se zájmy ochrany ovzduší 

minimalizují.  Ing. Tomáš Helán, kl. 2626 3/3.  
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4. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:  

 

Bez připomínek. Bc. Ing. Jan Machančík, kl. 2631  

 

5. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů: Bez připomínek. Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený správní úřad vydává na základě výše 

uvedených skutečností a ve smyslu ustanovení § 14b odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje konstatuje, že realizace některých konkrétních opatření 

vyplývajících z cílů koncepce může mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V dalším stupni 

posouzení koncepce je proto nutné se z hlediska vlivů na životní prostředí zaměřit zejména na 

projekty spojené se zvyšováním kvality turistické infrastruktury. Realizace komunikací 

vyhrazených pro cyklistickou dopravu a turistických tras, vč. doprovodné infrastruktury 

mohou ovlivnit stávající stav území. Jako problematický se jeví zejména zvýšený pohyb osob, 

který může negativně působit na přírodní prostředí v daných lokalitách (rušení živočichů, 

poškozování stanovišť při pohybu mimo vyznačené trasy apod.). Budování doprovodné 

infrastruktury může vedle přírody negativně ovlivnit i krajinu, např. nevhodným situováním či 

vzhledem odpočívadel apod. Je nezbytné dbát na eliminaci případných negativních dopadů 

na zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin či významné krajinné 

prvky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozizívny ohlas, niektoré opatrenia však môžu mať negatívny vplyv (cyklotrasy, 

turistické chodníky a pod.), inak bez zásadných pripomienok. 

 

3 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního 

prostředí a zemědělství Čj.: MSK 100499/2021 Sp. zn.: 

ŽPZ/18230/2021/Jak z 30.08.2021 
Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce „Program přeshraniční spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský 

úřad“), obdržel dne 05.08.2021 oznámení výše uvedené mezistátní koncepce, včetně 

vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí podle § 14b zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

Předkladatelem koncepce je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky.  
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Návrh programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

představuje střednědobý strategický dokument určující základní rámce a prioritní oblasti pro 

podporu přeshraničních aktivit mezi Slovenskem a Českem v programovém období 2021-

2027. Hlavními prioritními oblastmi jsou životní prostředí, vzdělání, kultura a cestovní ruch, 

institucionální spolupráce a místní iniciativy – Fond malých projektů.  

Z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá 

krajský úřad k návrhu výše uvedené koncepce, včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na 

životní prostředí, připomínky.  

Informace o návrhu koncepce a o tom, kde je možno do něj nahlížet, byla zveřejněna na 

úřední desce krajského úřadu od 11.08.2021. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozizívny ohlas, niektoré opatrenia však môžu mať negatívny vplyv, inak bez 

zásadných pripomienok. 

 

4 KRAJSKÝ ÚRÁD ZLÍNSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí 

a zemědělství z 25.08.2021 
Vyjádření k oznámení mezistátní koncepce "Program přeshraniční spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027"  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5. srpna 

2021 od Ministerstva životního prostředí informaci o oznámení mezistátní koncepce 

„Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. Po prostudování 

předložených podkladů sděluje krajský úřad, že nemá k předloženému oznámení mezistátní 

koncepce připomínky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

5 Ministerstvo kultury č. j. MK 54571/2021 OPP z 23.08.2021 
„Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ – zveřejnění 

oznámení mezistátní koncepce a možnost uplatnění vyjádření: 

 Předmět žádosti: Koncepce zveřejněná v Informačním systému SEA na internetových 

stránkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni pod kódem koncepce 

MZP066M.  

Předkladatel: Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizací Slovenské republiky, 

Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika; Mgr. Katarína Mihaľová, 

generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce.  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů – legislativní rámec:  

Z hlediska památkové ochrany zahrnuje program veškeré typy a lokality kulturního dědictví 

České Republiky.  



Príloha 1. Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

8 

• Kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 

rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového 

ústavu: http://pamatkovykatalog.cz/  

• Posuzované území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 

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

smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 

ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.  

• V dotčeném území se vyskytuje jak kulturní krajina, ovlivněná intenzivní antropogenní 

činností, tak i velké množství cenných krajinných typů s množstvím unikátních 

ekosystémů.  

 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče, Ministerstvo kultury jako dotčený orgán ve 

smyslu § 14b odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, na základě Vaší výzvy, uplatňuje k oznámení mezistátní koncepce a 

možnosti uplatnění vyjádření „Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 

2021 - 2027“ z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území následující připomínky.  

 

Výrok:  

Uvedená koncepce „Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 

2027“ bude mít významný vliv na životní prostředí, pokud nebudou správně ošetřeny 

sledované zájmy státní památkové péče a pokud nebudou nastaveny podmínky v souladu se 

zájmem na ochranu kulturně historických hodnot.  

 

Navrhovaná koncepce včetně jejích strategických cílů a priorit musí zohlednit v památkově 

chráněných lokalitách a kulturní krajině udržitelnost historických kompozičních řešení, 

specifik hospodaření a historických souvislostí, jež jsou předmětem ochrany dle památkového 

zákona. V lokalitách s ochranou dle zákona 114/1992 Sb. nesmí být opomenuty památkové 

záměry, chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ministerstvo kultury požaduje zaměřit se na zpracování koncepce v souvislostech vlivů na 

kulturní dědictví, jež je nedílnou ekosystémovou skupinou zahrnující a ovlivňující ve svém 

celku životní prostředí České republiky.  

 

Navrhované strategické cíle a priority lze uplatnit v památkově chráněných lokalitách, 

kulturní krajině a vlastních kulturních památkách pouze za předpokladu, že nebude záměrem 

dotčena jejich památková hodnota, pro kterou byly prohlášeny.  

 

K předloženému oznámení mezistátní koncepce „Program přeshraniční spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ požaduje Ministerstvo kultury aktualizovat text tímto 

způsobem:  

 

http://pamatkovykatalog.cz/
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„Součástí životního prostředí je rovněž kulturní a historická složka krajiny. V České republice 

se vyskytuje velká řada souborů architektonického dědictví a jednotlivých movitých i 

nemovitých kulturních památek.  

Architektonické dědictví je rozděleno do několika skupin. První představují kulturní statky, 

případně jejich soubory, které jsou vymezeny jako kulturní památka. Druhou skupinu tvoří 

plošně chráněná území. Mezi plošně chráněná území patří národní kulturní památky, kulturní 

památky, památkové zóny a rezervace. Řešená území je nutno chápat též jako území s 

archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Památkově chráněná území krajinných památkových zón (KPZ), městských památkových 

rezervací (MPR), městských památkových zón (MPZ), vesnických památkových rezervací 

(VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), chráněných kulturních památek a jejich prostředí, 

ochranných pásem (OP) národních kulturních památek (NKP) vedené v ÚSKP ČR pod číslem 

rejstř. Jejich aktuální seznam je k dispozici na portálu Integrované památkové 3 péče 

Národního památkového ústavu na http://pamatkovykatalog.cz/ včetně mapových aplikací 

na: https://geoportal.npu.cz/web.  

 

Aktuálně je v České republice vyhlášeno celkem 26 krajinných památkových zón, z toho 6 je 

součástí památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: Jihočeský kraj (Novohradsko, Římovsko, 

Čimelicko-Rakovicko, Orlicko, Libějovicko-Lomecko), Jihomoravský kraj (Bojiště bitvy u 

Slavkova, Lednicko-Valtický areál /zapsaný na seznam Světového dědictví/, 

VranovskoBítovsko), Karlovarský kraj (Hornická kulturní krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží 

Dar /zapsaná na seznam Světového dědictví/, Hornická kulturní krajina Jáchymov /zapsaná 

na seznam Světového dědictví/, Bečovsko, Valečsko, Kladská), Kraj Vysočina (Náměšťsko), 

Královéhradecký kraj (Území bojiště u Hradce Králové), Liberecký kraj (Lembersko, 

Zahrádecko), Pardubický kraj (Slatiňansko-Slavicko, Kladrubské Polabí /zapsané na seznam 

Světového dědictví/, Plzeňský kraj (Chudenicko, Plasko), Středočeský kraj (Osovsko, 

Žehušicko), Ústecký kraj (Hornická kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník /zapsaná na seznam 

Světového dědictví/, Hornická kulturní krajina Krupka /zapsaná na seznam Světového 

dědictví/, Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova).  

 

Největší důraz a sledovanost je kladen na území a areály 16 památek zapsaných na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO:  

• Praha – historické centrum,  

• Český Krumlov – historické centrum,  

• Telč – historické centrum,  

• Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře,  

• Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny 

Marie v Sedlci,  

• Lednicko-valtický areál,  

• Kroměříž – zahrady a zámek,  

https://geoportal.npu.cz/web
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• Holašovice – vesnická rezervace,  

• Litomyšl – zámek a zámecký areál,  

• Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice,  

• Brno – vila Tugendhat,  

• Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (UNESCO, 2019),  

• Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří,  

• Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem,  

• Slavná lázeňská města Evropy,  

• Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy.  

 

Ochrana kulturních hodnot na území České republiky musí probíhat v souladu se zákonem č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Přistoupením České 

republiky k mezinárodní Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní 

Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, kde jsou stanoveny základní podmínky 

památkové a archeologické péče, se stát zavázal, že na svém území bude chránit památky, 

architektonické soubory a historická místa. Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu 

našich měst a vesnic, naší kulturní krajiny.  

 

V dotčených krajích přeshraniční spolupráce je mnoho vzájemně propojených kulturních 

vazeb, veškeré projekty musí být řešeny v souladu se zájmy památkové péče dle platné 

legislativy České republiky. 

 

 Stanovené cíle musí být řešeny s ohledem jak na kulturní hodnoty, tak i na hodnoty kulturně 

historické krajiny České republiky. Veřejné zdraví je přímo ovlivňováno charakterem okolní 

krajiny i sídel. Dílčí parametry zpracování uvedeného záměru musí být realizovány s ohledem 

na historický, kulturní vývoj dané oblasti. Konkrétní opatření vyplývající z koncepce musí být 

navržena tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění všech souborů památkově chráněných 

území ležících v České republice.“  

 

Odůvodnění:  

Záměr a strategické cíle navrhované koncepce chápeme jako positivní za předpokladu, že 

jejich realizace bude v souladu s potřebami poznání, udržitelnosti a uchování památkových 

hodnot. Výše uvedený záměr by z hlediska památkové péče mohl mít potenciálně negativní 

vliv na předmět ochrany v případě nezohlednění a nezapracování památkových zájmů a 

priorit. Navrhované doplnění se týká zajištění ochrany kulturních hodnot – kulturních 

památek, památkově chráněných území rezervací a zón, ochranných pásem národních 

kulturních památek a ÚAN, které jsou součástí krajinného rázu a životního prostředí. Ochrana 

kulturních hodnot na území ČR musí probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Přistoupením České republiky k mezinárodní 

Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvě o ochraně 

archeologického dědictví Evropy, kde jsou stanoveny základní podmínky památkové a 

archeologické péče, se stát zavázal, že na svém území bude chránit památky, architektonické 
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soubory a historická místa. Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst a 

vesnic, naší kulturní krajiny.  

K předloženému oznámení mezistátní koncepce a možnosti uplatnění vyjádření „Program 

přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ nemá Ministerstvo kultury 

z hlediska ochrany kulturních hodnot, nad rámec uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Ministerstvo kultúry ČR navrhuje aktualizáciu Programu týmto textom: 

„Součástí životního prostředí je rovněž kulturní a historická složka krajiny. V České republice 

se vyskytuje velká řada souborů architektonického dědictví a jednotlivých movitých i 

nemovitých kulturních památek.  

Architektonické dědictví je rozděleno do několika skupin. První představují kulturní statky, 

případně jejich soubory, které jsou vymezeny jako kulturní památka. Druhou skupinu tvoří 

plošně chráněná území. Mezi plošně chráněná území patří národní kulturní památky, kulturní 

památky, památkové zóny a rezervace. Řešená území je nutno chápat též jako území s 

archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Památkově chráněná území krajinných památkových zón (KPZ), městských památkových 

rezervací (MPR), městských památkových zón (MPZ), vesnických památkových rezervací 

(VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), chráněných kulturních památek a jejich prostředí, 

ochranných pásem (OP) národních kulturních památek (NKP) vedené v ÚSKP ČR pod číslem 

rejstř. Jejich aktuální seznam je k dispozici na portálu Integrované památkové 3 péče 

Národního památkového ústavu na http://pamatkovykatalog.cz/ včetně mapových aplikací 

na https://geoportal.npu.cz/web.  

 

Záver: nie všetko je relevantné, stanovisko sa vzťahuje všeobecne na celé Čechy, 

nezohľadňuje tiež, že projekty Programu budú realizované a posudzované pre každú výzvu 

individuálne v reálnom čase. Navyše sú podrobný popis stavu ŽP a lokalizácia CHÚ 

podrobne popísané v Kap. III.1 a III. 2. aby sa nezabudlo ani na ich najmenšie, prípadne 

najmenej významné teritória. 

 

6 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. j.: MZP/2021/710/4605 
Souhrn obdržených vyjádření Ministerstva životního prostředí k oznámení koncepce 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“.  

 

V rámci zveřejnění oznámení koncepce „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko 

- Česko - 2021 - 2027“ (dále „koncepce“) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 

předkládá následující vyjádření.  

 

I. Vyjádření uplatněná ve stanovené lhůtě obsahující připomínky  

Za oblast druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP uplatňuje následující 

připomínku:  

https://geoportal.npu.cz/web


Príloha 1. Správy o hodnotení strategického dokumentu 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

12 

Přílohou žádosti by měl být v případě projektů odpovídajících svým charakterem definici 

záměru podle směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (směrnice EIA) 

dokument, kterým bude vyloučen příslušnou autoritou významný (negativní) vliv záměru na 

lokality soustavy Natura 2000. U záměrů na české straně půjde o stanovisko podle § 45i odst. 

1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

závěr zjišťovacího řízení, nebo tzv. stanovisko EIA, kde bude významný (negativní) vliv 

vyloučen. U záměrů realizovaných na slovenské straně půjde o odpovídající dokumenty 

vydávané podle právního řádu Slovenské republiky. Nesmí být podpořeny žádné záměry, u 

kterých hodnocení prokáže negativní vliv na celistvost lokality. Tento požadavek by měl být 

součástí vlastního návrhu koncepce, resp. by měl být implementován prostřednictvím 

zmírňujícího opatření ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Samo oznámení na str. 13 tuto potřebu naznačuje.  

 

Z hlediska oblasti působnosti odboru výkonu státní správy VIII (Olomouc) MŽP sděluje, že s 

ohledem na přílišnou obecnost koncepce není možno určit, do jaké míry se záměry či aktivity 

do budoucna realizované dotknou veřejných zájmů dozorovaných odborem výkonu státní 

správy VIII, tj. ochrany přírody, lesa, zemědělského půdního fondu, horninového prostředí.  

 

II. Vyjádření uplatněná ve stanovené lhůtě bez připomínek  

Z hlediska politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, obecné ochrany přírody a 

krajiny, zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, oblasti geologie, problematiky odpadů, 

oblasti ochrany vod, oblasti energetiky a ochrany klimatu a problematiky ochrany ovzduší 

MŽP nemá žádné připomínky.  

MŽP neuplatňuje připomínky ani z hlediska oblasti působnosti odborů výkonu státní správy 

VII (Brno), IX (Ostrava). 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozizívny ohlas, navrhujú zmierňujúce opatrenia pri zohľadňovaní rozdielov v 

legislatíve SR a ČR, celkovo bez zásadných pripomienok. 

 

Stanoviská Slovensko: 

 

1 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky List 

č.41995/2021/OSD/103454 z 07.09.2021 
Stanovisko: 

MDV SR berie predmetné oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ na vedomie a zároveň  žiada 

rešpektovať nasledovné pripomienky: 

• Na str. 9 strategického dokumentu v časti slovenské strategické dokumenty 

navrhujeme rozšíriť zoznam o nasledovné strategické dokumenty za SR: 
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− Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, 

− Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, 

− Národný investičný plán SR na roky 2018 – 2030, 

− Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 

republike. 

 

• Problematika autobusovej dopravy je upravená v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) , pričom 

v prípade objednávania služieb vo verejnom záujme platí nariadenie (ES) č. 

1307/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, 

ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1107/70 (ďalej len „ nariadenie (ES) č. 

1370/2007“). 

• MDV SR  v oblasti povoľovania je pripravená na základe žiadostí a po splnení 

zákonných podmienok vydať povolenie na medzinárodnú pravidelnú autobusovú 

linku bez ohľadu na to, či by bola vykonávaná na komerčnom základe alebo vo 

verejnom záujme. 

• V prípade objednávania služieb vo verejnom záujme platí nariadenie (ES) č. 

1307/2007. Nariadenie (ES) č. 1307/2007 bolo práve kvôli prihraničnej doprave 

zmenené nariadením (EÚ) 2016/2338, podľa ktorého sa záväzky vyplývajúce zo 

služieb vo verejnom  záujme môžu týkať služieb verejnej dopravy poskytovaných na 

cezhraničnej úrovni vrátane tých, ktorými sa zabezpečujú miestne a regionálne 

dopravné potreby. 

• MDV SR podporuje zlepšenie spolupráce pri riešení autobusových liniek Slovensko – 

Česká Republika, taktiež sme pripravený vydať povolenie na medzinárodnú 

pravidelnú autobusovú linku, ak si dopravca požiada o takúto linku a splní 

podmienky, odporúčame kontaktovať a rokovať o možnej spolupráci s Trnavským, 

Trenčianskym a Žilinským  samosprávnym krajom, ktorí objednávajú dopravné služby 

vo verejnom záujme. 

• Ma str. 11 v časti „Údaje o výstupoch“ navrhujeme doplniť ukazovateľ „ celkový 

počet samospráv zapojených do cezhraničného integrovaného dopravného systému“. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozitívny ohlas, akceptujeme názor rozšíriť zoznam použitých dokumentov, tieto 

boli zakomponované v príslušných kapitolách Správy aj v Zozname dotknutých dokumentov a 

to o: 

−  Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, 

− Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, 

− Národný investičný plán SR na roky 2018 – 2030, 

− Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 

republike. 

(toto stanovisko je tiež zaznamenané v kap. XI. Špecifické požiadavky Správy). 
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Prikláňame sa k iniciovaniu zriadenia pravidelných autobusových cezhraničných liniek a ich 

počet registrovať ako ukazovateľ (Program str. 11.), inak bez zásadných pripomienok. 

 

2 Ministerstvo Financií Slovenskej republiky List č. 

MF/013361/2021-411 z 07.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 - oznámenie 

o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom- stanovisko. 

V nadväznosti na list č. 11050/2021-11.1.2/lb z 26. augusta 2021 uvádzame, že k oznámeniu 

o zmene strategického dokumentu s celoštátnom dosahom Program cezhraničnej spolupráce 

Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027, predloženému v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nepredkladáme pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

3 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky z 13.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Stanovisko Ministerstva hospodárstva SR k oznámeniu o strategickom dokumente 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027. 

V nadväznosti na Vaše oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ zverejnené v informačnom systéme 

EIA/SEA (enviroportal) si Vám dovoľujem oznámiť, že k predmetnému dokumentu 

neuplatňujeme žiadne pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

4 Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky List č. MK-1165/2021-

432/19245 z 06.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027. 

- Odpoveď 

Dňa 27.8.2021 sme od vás prijali list ohľadom strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom- Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027. 

Uvedený strategický dokument akceptujeme bez pripomienok 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 
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5 Ministerstvo Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka Slovenskej 

republiky List č. z. 20477/2021 č. s. 11265/2021-360 z 08.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Stanovisko o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom- Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027. 

Na základe oznámenia a zverejnenej dokumentácie o predložení strategického dokumentu 

s celoštátnym dosahom - Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 

- 2027 nepredkladáme žiadne pripomienky.  

V rámci vyššie uvedeného vyjadrujeme k predmetnému dokumentu kladné stanovisko. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

6 Ministerstvo Životného Prostredia Slovenskej republiky List č. 

50820/2021 z 24. 09. 2021 
Stanovisko: 

Vec: Stanovisko k  dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 

2021 - 2027“ 

Dňa 26. augusta 2021 bol na odpor ochrany životného prostredia doručený list týkajúci sa 

strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg 

Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ 

Z vecného hľadiska nemáme žiadne pripomienky 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

7 OÚ Bánovce nad Bebravou List č.OU-BN-OSZP-2021/007444-002 

z 06.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – oznámenie 

o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom – stanovisko. 

Dňa  30.08.2021  bolo  Okresnému  úradu  Bánovce  nad  Bebravou,  odboru  starostlivosti  o  

životné  prostredie,  ako dotknutému orgánu, doručené oznámenie o strategickom 

dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, 

ktorého obstarávateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky , Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, na zaujatie stanoviska. 

Program  cezhraničnej  spolupráce  Interreg  2021 - 2027  medzi  Slovenskom  a  Českom  je  

jedným  z  programov Európskej   územnej   spolupráce   realizovaných   v   období   2021 - 

2027.   Hlavným   cieľom   Programu   je   čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé 

stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných 
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projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach 

EÚ týkajúcich  sa  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja.  Pracovná  skupina  vybrala  

nasledovné  oblasti  podpory programu  na  roky  2021-2027:  1.1.  Životné  prostredie,  2.1.  

Vzdelávanie,  2.2.  Kultúra  a  cestovný  ruch,  3.1: Inštitucionálna spolupráca, 3.2 Miestne 

iniciatívy – Fond malých projektov. 

Okresný  úrad  Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  po  

preskúmaní  veci  z  hľadiska záujmov jednotlivých zložiek životného prostredia v zmysle § 6 

ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádza, že k oznámeniu o 

strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 

2021 - 2027“ nemá žiadne pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

8 OÚ Bytča List č. OU-BY-OSZP-2021/000875-002 z 10.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027" - stanovisko 

k oznámeniu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom. 

 

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

predstavuje strategicky dokument pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskom a 

Českom realizovaných v období 2021 - 2027. 

 

Hlavnými kľúčovými prioritami Programu sú: 

• Životné prostredie, 

• Vzdelávanie, 

• Kultúra a cestovný ruch, 

• Inštitucionálna spolupráca, 

• Miestne iniciatívy- Fond malých projektov. 

 

Oblasť priority životného prostredia bude podporovať' adaptácie na zmenu klímy a prevencie 

rizika katastrof, ale i odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Ďalej posilnenie 

ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity, zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach a 

zníženie všetkých foriem znečisťovania. 

Cieľom Programu je čeliť' najdôležitejším výzvam a prekonať' slabé stránky typické pre 

pohraničie. 

 

Stanovisko Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátneho 

organu ochrany prírody a krajiny: 
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Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna sprava ochrany prírody a 

krajiny ako príslušný organ statnej správy ochrany prírody a krajiny vydáva k oznámeniu 

strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: ,,Program cezhraničnej spolupráce 

Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027" rezortného organu: Ministerstva investícii, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle § 9 ods. 2 zákona c. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 2 

zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov nasledovne stanovisko: 

 

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska statnej správy 

ochrany prírody a krajiny  súhlasí predloženým oznámením strategického dokumentu bez 

pripomienok. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

9  OÚ Dunajská streda List č. OU-DS-OSZP-2021/016725-002 

z 21.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – stanovisko 

Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o ŽP, ako príslušnému orgánu 

štátnej správy bol v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) dňa 26.08.2021 doručené oznámenie o predložení strategického dokumentu 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ spolu so 

žiadosťou o vydanie stanoviska k predmetnej navrhovanej činnosti. 

 

Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad predkladá komplexné stanovisko: 

 

Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženému oznámeniu o 

strategickom dokumente žiadne zásadné pripomienky za podmienky dodržaní kompletnej 

environmentálnej legislatívy ako aj pri realizácii navrhovaných opatrení. 

Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávajúcimi predpismi v oblasti 

odpadového hospodárstva kraja. 

 

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať' činnosť, len ak sa 

zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich 

tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových  a  podzemných  vôd  v  

súlade  s  §  3  zákona  č  305/2018  Z.z.  o  chránených  oblastiach  prirodzenej akumulácie 

vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Stanovisko spracovateľa Správy: 

OÚDS upozorňuje na dôležitosť dodržania platnej legislatívy pri nakladaní s odpadmi 

(cezhraničný vplyv) a citlivo pristupovať pri realizovaní aktivít v chránenej vodohospodárskej 

oblasti, čo bude úloha pri realizácii jednotlivých Aktivít Programu, inak bez zásadných 

pripomienok. 

 

10 OÚ Galanta List č. OU-GA-OSZP-2021/010986-002 z 24.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – písomné 

stanovisko k oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

  

Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 27. 08. 2021 

doručené podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) oznámenie o 

strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 

2021 - 2027“. 

 

Hlavné ciele o strategickom dokumente: 

 

Program  cezhraničnej  spolupráce  Interreg  2021 - 2027  medzi  Slovenskom  a  Českom  je  

jedným  z  programov Európskej   územnej   spolupráce   realizovaných   v   období   2021-

2027.   Hlavným   cieľom   Programu   je   čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé 

stránky typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných 

projektov bude program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach 

EÚ týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pracovná skupina vybrala kľúčové 

oblasti podpory programu na roky 2021-2027. A tie sú nasledovné: 

• Priorita 1.1 : Životné prostredie, 

• Priorita 2.1: Vzdelávanie, 

• Priorita 2.2 : Kultúra a cestovný ruch, 

• Priorita 3.1 Inštitucionálna spolupráca, 

• Priorita 3.2 : Miestne iniciatívy – Fond malých projektov. 

 

Záver: 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá k predloženému 

oznámeniu o strategickom dokumente žiadne námietky a pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozitívny ohlas, OÚG konštatuje, že niektoré opatrenia však môžu mať negatívny 

vplyv vzhľadom na slabé stránky pohraničného regiónu, inak bez zásadných pripomienok. 
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11 OÚ Kysucké Nové Mesto List č. OU-KM-OSZP-2021/000922-002 

z 20.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“- stanovisko 

k omámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 

orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako dotknutý 

orgán podľa § 6 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva predloženému strategickému dokumentu s 

celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 

2027“, ktoré bolo doručené Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o 

životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny dňa 07. septembra 2021 

nasledovné stanovisko. 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny k predloženému strategickému dokumentu s celoštátnym 

dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ nemá 

pripomienky 

 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlasy v zmysle zákona o ochrane prírody 

a krajiny, resp. rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozitívny ohlas, upozorňuje, že ich stanovisko nenahrádza rozhodnutie orgánu, je 

len vyjadrením, niektoré opatrenia však môžu mať negatívny vplyv, inak bez zásadných 

pripomienok. 

 

12 OÚ Kysucké Nové Mesto (2) List č. OU-KM-OSZP-2021/000934-

003 z 17.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ 

 

Okresný Úrad Kysucké Nove Mesto, odbor starostlivosti o 2ivotne prostredie ako príslušný 

orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona 6. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný organ štátnej správy 

starostlivosti o životne prostredie podľa § 5 zákona NR SR e". 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životne prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný 

orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v súlade so zákonom č 79/2015 Z. z. o 
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odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a ako 

dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné vyjadrenie. 

 

Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku 

štátnej správy odpadového hospodárstva bolo dňa 7. septembra 2021 doručené oznámenie o 

predložení správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym  dosahom 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. 

 

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ 

predstavuje strednodobý strategicky dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti 

pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskom a Českom programovom období 2021-

2027. 

Cieľom Programu je posilnenie slovensko-českej spolupráce založenej na partnerstve, 

zameranom na trvalo udržateľný rozvoj prihraničných oblastí: 

 

- prechod z ekologickejšieho, nízko uhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 

transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania 

zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 

mobility, 

- podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosť a to s 

prihliadnutím na ekosystémové prístupy, 

- podpora ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v 

mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, 

- sociálnejšia a iluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv, 

- zlepšenie rovnakého prístupu k okluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane 

posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu, 

- posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie, 

- lepšia správa spolupráce, 

- zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a 

spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom 

na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch. 

 

Na základe uvedeného Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá pripomienky k predloženému 

oznámeniu správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. 
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Toto stanovisko nie je rozhodnutím v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Väčšinou pozitívny ohlas na posilnenie cezhraničnej spolupráce SR a ČR, upozorňuje, že ich 

stanovisko nenahrádza rozhodnutie orgánu, je len vyjadrením, niektoré opatrenia však môžu 

mať negatívny vplyv, bez zásadných pripomienok. 

 

13 OÚ Martin (Po termíne) List č. OU-MT-OSZP-2021/012120-Rj 

z 08.10.2021 
Stanovisko: 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – stanovisko k 

oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom. 

Dňa 30.08.2021 ste požiadali Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie o 

stanovisko k oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. 

 Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v platnom znení, k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente s 

celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 

2027“, dáva nasledovné stanovisko v zmysle §-u 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:  

Predložené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom, ktorý je 

posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, berieme na vedomie bez pripomienok. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

OU Martin berie Program na vedomie bez zásadných pripomienok. 

 

14 OÚ Martin List č. OU-MT-OSZP-2021/011222-002-Ha z 09.09. 

2021 
Stanovisko: 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – stanovisko k 

oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - časť ochrana 

ovzdušia. 

Dňa 27.08.2021 ste listom upovedomili Okresný Úrad Martin, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, statnú správu ochrany ovzdušia, o predlc:4eni strategického dokumentu s 

celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 
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2027“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom programu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať' slabé stránky typické 

pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program 

implementovať politické ciele stanovene v príslušných nariadeniach EU tykajúcich sa 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Okresný Úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný organ štátnej 

správy ochrany ovzdušia podľa zákona C. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

podľa § 3 ods.1 písm. e) zákona C. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 22 písm. d) a § 26 

ods. 3 písm. r) zákona C. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva v 

uvedenej veci nasledovne stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona C. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov: 

K predloženému strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027" nemáme pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

15 OÚ Námestovo List č. OU-NO-OSZP-2021/014056-002 z 06.09. 

2021 
Stanovisko: 

“Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ – Dňa 30. 08. 

2021 bolo na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

ochrany ovzdušia doručené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ (ďalej len 

„strategický dokument“), ktorého obstarávateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Okresný  úrad  Námestovo,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  ako  orgán  štátnej  

správy  ochrany  ovzdušia príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý orgán 

podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, po preštudovaní návrhu strategického dokumentu, 

zverejneného  aj  na  webovom  sídle  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej  

republiky  na  adrese:  https:// www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-cezhranicnej-

spoluprace-interreg-slovenska-republika-ceska-rep , zistil nasledovné: 

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti 

pre podporu cezhraničných aktivít medzi  Slovenskom  a  Českom  v  programovom  období  
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2021-2027.  Materiál  bol  vytvorený  na  základe  socio- ekonomickej analýzy programového 

územia (ďalej aj „PÚ“). V súvislosti s financovaním aktivít z prostriedkov štátneho  rozpočtu  a  

Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja,  Program  definuje  oprávnené  prihraničné  

regióny, oprávnených žiadateľov a činnosti, ktoré je možné z predmetného programu 

financovať. Návrh programu definuje oprávnené územie a jeho charakteristiku, výber 

hlavných oblastí intervencie, oprávnených priorít a špecifických cieľov, výsledkov a výstupov 

projektov, cieľové skupiny a potencionálnych žiadateľov a aktivity, ktoré je možné z 

predmetného programu financovať z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

štátneho rozpočtu. Oprávnené územie programu je tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej 

hranice. Na slovenskej strane PÚ zahŕňa územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Trnavského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na  českej  strane  PÚ  

zahŕňa  Zlínsky  kraj,  Moravskoslezský  kraj  a  Jihomoravský  kraj.  Program  cezhraničnej 

spolupráce Interreg 2021 - 2027 medzi Slovenskom a Českom je jedným z programov 

Európskej územnej spolupráce realizovaných v období 2021 - 2027. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok, pozitívne prijíma prísľub možností spolufinancovať potrebné 

projekty na území kraja. 

 

16 OÚ Partizánske List č. OU-PE-OSZP-2021/001365-002 z 20.09. 

2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – oznámenie 

o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - stanovisko k oznámeniu 

o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom. 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. písm. c ) a § 5 ods. 1 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva s ustanovením § 6 ods. 6 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“ ) nasledovné 

stanovisko. 

Dňa 02.9.2021 bolo na okresný úrad partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie - 

doručené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027, ktorého navrhovateľ je 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácia SR, Štefániková 15, 811 05 

Bratislava so žiadosťou o zaujatie stanoviska. 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá pripomienky 

k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom 

a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní. 
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Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

17 OÚ Piešťany List č. OU-PN-OSZP-2021/006845-002 z 09.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ – 

stanovisko v zmysle zákona ust. § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Okresnému ústavu Piešťany, odporu starostlivosti o životné prostredie bola v zmysle ust. § 6 

ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 27.8.2021 doručené 

oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko 

- Česko - 2021 - 2027“, obstarávateľa – Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR, Štefániková 15, 811 05 Bratislava, spolu so žiadosťou o vydanie 

stanoviska k predmetnému Oznámenie o strategickom dokumente. 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 je jedným 

z programov Európskej územnej spolupráce realizovaných v období 2021-2027. Hlavným 

cieľom Programu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky typické pre 

pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude program 

implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa 

európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 6 zákona 

nemá pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente: „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

18 OÚ Prievidza List č. OU-PD-OSZP-2021/023158-007 z 10.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 - stanovisko k 

oznámeniu o strategickom dokumente. 

 

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie ako dotknutému 

orgánu, podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bolo 

zaslané oznámenie o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027. 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej 

vodnej správy, v zmysle ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
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na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva nasledovné: 

 

Stanovisko: 

cieľom strategického dokumentu je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky 

typické pre pohraničie a to prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na 

hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu, vďaka presadzovaniu čistej a 

spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového 

hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 

riadenia a udržateľnej mestskej mobility. 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preštudovaní 

predmetného oznámenia konštatuje, že z hľadiska ochrany vodných pomerov, ochrany 

prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu 

o strategickom dokumente nemáme žiadne pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

OÚP ráta s pomocou pri programoch s možnosťou ochrany vodných pomerov, ochrany 

prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva, inak bez zásadných 

pripomienok, nepožaduje ani posudzovanie Programu. 

 

19  OÚ Púchov List č. OU-PU-OSZP-2021/001515-002 z 23.09.2021 
Stanovisko: 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ - stanovisko k 

strategickému dokumentu.  

Listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 06. septembra 2021 ste požiadali Okresný úrad 

Púchov, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o stanovisko k strategickému 

dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“. 

 Predložený strategický dokument má charakter Návrhu programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027, ktorý predstavuje strednodobý strategický 

dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre podporu cezhraničných aktivít 

medzi Slovenskom a Českom v programovom období 2021-2027. Návrh programu definuje 

oprávnené územie, tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. Na slovenskej strane 

zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho samosprávneho 

kraja. Na Českej strane zahŕňa Zlínsky, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.  

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v 

odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

súhlasí s predloženým strategickým dokumentom „Program cezhraničnej Interreg Slovensko - 

Česko - 2021 - 2027“ bez pripomienok.  
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Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

20 OÚ Ružomberok List č. OU-RK-OSZP-2021/007536-002 z 06.09. 

2021 
Stanovisko:  

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – oznámenie- 

vyjadrenie. 

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 

ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene niektorých 

zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §  108 ods. 1 

písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

zákon o odpadoch) dáva §-u 99 ods. 1. písmeno e) zákona o odpadoch toto vyjadrenie:  

K oznámeniu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ 

obstarávateľa Ministerstva investícií, regionálnych rozvoja a informatizácie SR z hľadiska 

odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.  

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 

 

21 OÚ Skalica List č. OU-SI-OSZP-2021/000997-002 z 31.08.2021 
Stanovisko: 

Stanovisko k oznámeniu o predloženom strategickom dokumente s celoštátnym dosahom 

"Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027".  

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva a ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, dáva na 

základe oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom Ministerstva 

životného prostredia SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. 

Štúra 35/1, Bratislava, doručeného dňa 30.08.2021, stanovisko k dokumentu „Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, pre obstarávateľa 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 

Bratislava. 

Spracovateľom programu je Ing. Eliška Szabo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR, dňa 23.07.2021.  

Návrh predmetného dokumentu definuje programové územie a jeho charakteristiku, výber 

hlavných oblastí intervencie, oprávnených priorít a špecifických cieľov, výsledkov a výstupov 

projektov, cieľové skupiny a potencionálnych žiadateľov a aktivity, ktoré je možné z 

predmetného programu financovať z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

štátneho rozpočtu. Programové územie je tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. 

Na slovenskej strane je zahrnuté územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského 
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samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane zahŕňa Zlínsky kraj 

a Jihomoravský kraj. Hlavným cieľom je čeliť najdôležitejším výzvam a prekonať slabé stránky 

typické pre pohraničie. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných projektov bude 

program implementovať politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach EÚ týkajúcich sa 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Boli vybrané štyri kľúčové oblasti podpory programu 

na roky 2021 - 2027: Priorita 1.1 Životné prostredie, Priorita 2.1 Vzdelávanie, Priorita 2.2 

Kultúra a cestovný ruch, Priorita 3.1 Inštitucionálna spolupráca, Priorita 3.2 Miestne iniciatíva 

- Fond malých projektov. Účelom analýzy vplyvu na životné prostredie v rámci programového 

územia programu je identifikovanie najdôležitejších environmentálnych problémov vrátane 

ich najcitlivejších prvkov a faktorov spôsobujúcich nepriaznivé zmeny na životné prostredie, a 

ktoré môžu byť dôsledkom realizácie Programu. Variantné riešenia existujú v rámci objemu 

prostriedkov vyčlenených na jednotlivé priority Programu cezhraničnej spolupráce.  

Vstupy predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho 

rozpočtu SR a prostriedky z vlastných zdrojov konečných prijímateľov. Celkový objem 

finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu aktivít v rámci 

Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 je v sume 85 323 000 eur. Výstupy nie je možné 

vopred definovať, keďže konkrétne projekty budú vyberané v priebehu realizácie programu, 

avšak výstupy ovplyvní počet spoločne vypracovaných riešení, počet organizácií zapojených 

do cezhraničnej spolupráce, účasť na spoločných vzdelávacích programoch, počet 

stratégií/akčných plánov a pilotných aktivít, počet podporovaných kultúrnych a turistických 

lokalít, počet zapojených a spolupracujúcich organizácií, počet spoločne zorganizovaných 

verejných podujatí, celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických 

ciest/cyklotrás a turistických chodníkov.  

Z hľadiska odpadového hospodárstva neboli zistené nepriaznivé vplyvy dokumentu na životné 

prostredie na úrovni predloženého oznámenia o strategickom dokumente. Okresný úrad 

Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 

Z.z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov preto nemá k oznámeniu strategického dokumentu žiadne 

pripomienky a nepožaduje, aby predložený strategický dokument bol posudzovaný podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z..  

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, rozhodnutia podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

OÚS konštatuje, že nie je možné vopred definovať ukazovatele , keďže konkrétne projekty 

budú vyberané v priebehu realizácie programu, avšak výstupy ovplyvní počet spoločne 

vypracovaných riešení, počet organizácií zapojených do cezhraničnej spolupráce, účasť na 

spoločných vzdelávacích programoch, počet stratégií/akčných plánov a pilotných aktivít, 

počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít, počet zapojených a spolupracujúcich 

organizácií, počet spoločne zorganizovaných verejných podujatí, celková dĺžka 

novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest/cyklotrás a turistických 
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chodníkov. Uvádza, že ich stanovisko nenahrádza opatrenia rozhodnutia Zákona o odpadoch, 

je len vyjadrením, inak bez zásadných pripomienok, celkovo pozizívny ohlas. 

 

22 OÚ Tvrdošín List č. OU-TS-OSZP-202I /001441 z 13.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ - stanovisko 

k oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.  

  

Dňa 08. 09. 2021 bola na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

doručená žiadosť’ o vyjadrenie k oznámeniu o predložení strategického dokumentu s 

celoštátnym dosahom: „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 

2027“, od posudzovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na ZP, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 

Bratislava, pre obstarávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR. 

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe zaslania 

oznámenia o strategickom dokumente  s celoštátnym  dosahom  ako dotknutému  orgánu k 

posúdeniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov pre obstarávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR dáva toto stanovisko k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom: 

„Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, vypracovaný 

spracovateľom: Ing. Eliška Szabo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR. 

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

predstavuje strednodobý strategicky dokument určujúci  základné rámce a prioritné oblasti 

pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskom a Českom v programovom období 2021-

2027. Materiál bol vytvorený na základe socio-ekonomickej analýzy programového územia 

(ďalej aj „PU“). V súvislosti s financovaním aktivít z prostriedkov štátneho rozpočtu a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Program definuje oprávnené prihraničné regióny, 

oprávnených žiadateľov a činnosti, ktoré je možné z predmetného programu financovať’. 

Návrh programu definuje oprávnené územie a jeho charakteristiku, výber hlavných oblastí 

intervencie, oprávnených priorít a špecifických cieľov, výsledkov a výstupov projektov, cieľové 

skupiny a potencionálnych žiadateľov a aktivity, ktoré je možné z predmetného programu 

financovať’ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

Oprávnené územie programu je tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. 

 

Druhá strana stanoviska č. OU-TS-OSZP-2021/001441 zo dňa 13. 09. 2021 

 

Na slovenskej strane PÚ zahŕňa územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského 

samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane PÚ zahŕňa Žilinsky 

kraj, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. 
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Navrhovaný zámer - strategický dokument s celoštátnym dosahom: „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ považujeme s hľadiska ochrany vodných 

pomerov za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov 

nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov: 

1. Počas realizácie stavebných prác dodržať’ ustanovenia § 39 vodného zákona vykonať’ 

potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do 

pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu, alebo 

nevnikli do  stokovej  siete   a aby   sa   tým   zabránilo   ich   nežiaducemu   zmiešaniu 

s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonať’ potrebné 

opatrenia,  ktoré zabránia  úniku ropných látok zo stavebných  strojov,  mechanizmov   

a stavebných dopravných prostriedkov. 

2. Investor je povinný zabezpečiť’ následne po uvedení stavby do prevádzky dodržanie 

príslušných ustanovení § 39 vodného zákona v platnom znení v spojitosti 

s ustanoveniami § 2, § 3, § 4 a § 5 vyhlášky MŻP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

 

Posudzovaný zámer navrhovanej činnosti je v súlade s cieľom zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a to vytvárať’ podmienky pre všestrannú 

ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov, zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, účelné, 

hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality 

životného prostredia, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie funkcií 

vodných tokov, bezpečnosť’ vodných stavieb, využívanie vody s ohľadom na jej strategický a 

bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť’ štátu a na jej 

prednostné určenie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vzhľadom na tieto 

skutočnosti nepožadujeme, aby bol predložený strategicky dokument ďalej posudzovaný 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov  na životné  prostredie  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

OÚT žiada v zmysle  vodného zákona vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd, 

alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do  stokovej  siete   a aby   sa   tým   zabránilo   ich   

nežiaducemu   zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. 

vykonať potrebné opatrenia,  ktoré zabránia  úniku ropných látok zo stavebných  strojov,  

mechanizmov   a stavebných dopravných prostriedkov. 

Pripomína pri riešení Aktivít- projektov paragrafy o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

vodného zákona a to ako zabezpečovať podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane 

vodných ekosystémov, zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, ako účelné, hospodárne a 

trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, 

znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie funkcií vodných tokov, 
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bezpečnosť’ vodných stavieb, využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný 

význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť’ štátu a na jej prednostné 

určenie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Úrad nepožaduje, aby bol Program ďalej 

posudzovaný podľa Zákona. 

 

23 Trnavský samosprávny kraj List č. 14179/2021/OÚŽP-2 

z 07.09.2021 
Stanovisko: 

Vec: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 – stanovisko s 

celoštátnym dosahom 

Trnavskému samosprávnemu kraju bolo dňa 27.08.2021 ako dotknutému orgánu podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov doručené z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 11050/2021-11.1.2/lb-46698/2021-

46705/2021-int. oznámenie 

o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce 

Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ so žiadosťou o písomné stanovisko. Po 

preštudovaní materiálu Vám Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Trnavského samosprávneho kraja predkladá nasledovné stanovisko. 

 

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027 

predstavuje strednodobí strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti 

pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskom a Českom v programovom období 2021 

- 2027. Program definuje oprávnené prihraničné regióny, oprávnených žiadateľov a činnosti, 

ktoré je možné z predmetného programu financovať’. Oprávnené územie programu je 

tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. Na slovenskej strane zahŕňa územie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a Žilinského 

samosprávneho kraja. Na českej strane zahŕňa územie Zlinskeho kraja, Moravskoslezského 

kraja a Jihomoravského kraja. Kľúčové oblasti podpory programu na roky 2021 - 2027 tvoria: 

Priorita 1.1: Životné prostredie, Priorita 2.1: Vzdelávania, Priorita 2.2: Kultúra a cestovný 

ruch, Priorita 3.1: Inštitucionálna spolupráca a Priorita 3.2 Miestne iniciatívy - Fond malých 

projektov. 

 

Významnejšie riziká spojené s uplatňovaním predmetného strategického dokumentu vo 

vzťahu k životného prostrediu sa nepredpokladajú. Význam a miera predpokladaných vplyvov 

sa v tejto etape nedá presnejšie určiť’. Každá navrhovaná činnosť’, ktorá podlieha zákonu č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa bude posudzovať’ v súlade s 

týmto zákonom. Oddelenie Územného plánovania a životného prostredia Trnavského 

samosprávneho kraja oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ akceptuje. 
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Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok, významnejšie riziká spojené s uplatňovaním predmetného 

strategického dokumentu vo vzťahu k životného prostrediu sa nepredpokladajú, Program 

akceptujú. 

 

24 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky List č. 

OHŻP/8258/41000 z 09.09.2021 
Stanovisko: 

 Vec: Záväzné stanovisko 

Dňa 27.08.2021 bola na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doručená z 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o písomné stanovisko k 

oznámeniu o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“, obstarávateľ a 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorú 

predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“) vo veci žiadosti o písomné stanovisko k oznámeniu o predložení strategického dokumentu 

s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 

2027“ v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a podľa § 5 ods. 4 písm. n) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. 

vydáva toto záväzné stanovisko: 

S oznámením o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ sa súhlasí.  

Odôvodnenie: 

Dňa 27.08.2021 bolo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doručené z 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznámenie o predložení strategického 

dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - 

Česko - 2021 - 2027“, v ktorom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

žiadalo o písomné stanovisko a pripomienky k predmetnému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 

zákona č. 24/2006 Z. z.. 

Hlavným cieľom predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - „Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ je určiť’ základné rámce a 

prioritné oblasti pre podporu cezhraničných aktivít medzi Slovenskom a Českom v 

programovom období 2021 - 2027. Prostredníctvom realizácie spoločných cezhraničných 

projektov bude program implementovať’ politické ciele stanovené v príslušných nariadeniach 

EÚ tykajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Realizácia cieľov politiky EÚ je zameraná na stanovené priority v oblastiach životného 

prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, inštitucionálnej spolupráce a miestnych 

iniciatív — Fond malých projektov. V rámci programu sa plánujú realizovať projekty 

zamerané na zber a výmenu dát, informácií a skúseností potrebných na predchádzanie 

negatívnych dopadov klimatických zmien, realizácia spoločných stratégií a akčných plánov na 

zachovanie a obnovu biodiverzity a znižovanie znečistenia, zachovanie a obnova kultúrneho a 

prírodného dedičstva a podobne. Výsledky projektov realizovaných v rámci programu môžu 

mat pozitívny vplyv na zdravotný stav  obyvateľstva. Negatívny vplyv na zdravotný stav 

obyvateľstva nie je očakávaný. 

K ďalším stupňom spracovanej dokumentácie sa príslušný orgán verejného zdravotníctva 

bude vyjadrovať v rozsahu jeho kompetencií ustanovených v § 6 zákona č. 355/2007 Z.z.. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva sa vydáva toto záväzné stanovisko. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok, negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva nie je 

očakávaný, k ďalšim stupňom projektov sa ÚVZ SR bude vyjadrovať individuálne. 

  

25 Úrad vlády List č. 4363/18332/2021/KVÚV z 03.09.2021 
Stanovisko: 

Listom č 11050/2021-11.1.2/lb-46698/2021-int. zo dňa 26. augusta 2021 nám bolo doručené 

oznámenie o strategickom dokumente Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - 

Česko - 2021 - 2027 na zaujatie stanoviska. Týmto Vám dávame na vedomie, že Úrad vlády 

SR nemá k predmetnému materiálu žiadne pripomienky. 

 

Stanovisko spracovateľa Správy: 

Bez zásadných pripomienok. 


