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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen
„zákon“) záměru „Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě - 1. etapa“
Identifikační údaje:
Název záměru:

Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě - 1. etapa

Charakter a kapacita (rozsah)záměru:
Záměr se nachází v průmyslové zóně Zubří - lokalita katastrálního území Zubří, č. p. 5347/3, zaústění
do Rožnovské Bečvy křižuje pozemky p.č. 5485/8, 5347/27 (dříve součást jiného pozemku).
Průmyslová zóna Zubří má rozlohu cca 5 ha a sestává se z realizace následujících staveb:
SO 01 Komunikace
SO 02 Venkovní kanalizace dešťová
SO 03 Venkovní kanalizace splašková
SO 04 Venkovní vodovod
SO 05 Venkovní VTL přípojka plynu, regulační stanice
SO 06 Venkovní STL plynovod 0,3 MPa
SO 07 Venkovní silnoproudé rozvody VN, NN
SO 08 Venkovní osvětlení
SO 09 Trafostanice - zpracovává ČEZ
Předmětem záměru není žádná následná výrobní činnost nebo jiná aktivita v průmyslové zóně.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Zubří
Zubří

Oznamovatel:
Mgr. Petr Zetek, 756 53 Vidče 509

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 371, fax: 577 043 352
e-mail: miroslava.tomalova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Záměr „Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě - 1. etapa“ naplňuje dikci bodu 10.13 Tématické
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areály na ploše nad 5 000 m , kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše
uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude
posuzován podle tohoto zákona.
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Záměr „Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě - 1. etapa“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo
v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:
1. V dalším stupni projektové dokumentace uvést seznam odpadů vzniklých v rámci stavby,
včetně odhadu jejich množství.
2. V průběhu výstavby záměru provádět veškeré stavební činnosti pouze v denní době se
zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou a koordinovat je tak, aby
nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB
stanoveného v § 11 odst. 7 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb.,
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro dobu mezi 7. a 21. hodinou
a chráněný venkovní prostor staveb. Průběh hlukově významných stavebních činností
organizovat prací, personálním a technickým vybavením tak, aby byl zkrácen na minimum
a pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
3. Průmyslovou zónu osázet z vnitřní části v jejím východním okraji dřevinami (stromy, keře),
tak aby byly eliminovány její rušivé vlivy, jako je pohyb osob, hluk, světlo.
4. Vzhledem k minimální šířce migračního koridoru, která činí 100 m za předpokladu jeho
vhodné úpravy, ponechat 50 m široký lem mezi Starozuberským potokem jakožto osou
koridoru a plotem průmyslové zóny. Lem ponechat spontánnímu vývoji tak, aby zarostl
hustou keřovou a stromovou vegetací. Zvážit i dosadbu vhodnými dřevinami.
5. Při východním okraji průmyslové zóny (tj. cca 100 m od plotu průmyslové zóny) instalovat
svítidla vybavena clonou a vnitřním refraktometrem tak, aby byl minimalizován přímý osvit
migračního koridoru východně od průmyslové zóny.
6. Realizovat a dodržovat opatření navržená v oznámení EIA (kapitola D.IV Opatření prevenci,
vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, str. 50).
7. V záplavovém území neskladovat odpady a nebezpečné látky.
8. Dodržet opatření a doporučení stanovená v průvodní zprávě Posouzení výstavby
průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové
poměry a dále podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., č.j. PM020075/2009203/Ve ze dne 29.6.2009.
9. Projektové dokumentace konkrétních budov předložit Povodí Moravy, s.p. k odsouhlasení.

2

Odůvodnění:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:







Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.6.2011
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 20.6.2011
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 13.6.2011
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 10.6.2011
Povodí Moravy, s.p. ze dne 8.7.2011 a ze dne 18.7.2011
Hnutí Duha, místní skupina Olomouc ze dne 23.6.2011

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pro upřesnění uvádí,
že lokalita je situována v záplavovém území vodního toku Rožnovská Bečva, které bylo stanoveno
Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 17.2.2006
pod č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-IK. Dále upozorňuje, že pro vydání rozhodnutí v řízení dle stavebního
zákona, je ve smyslu ust. § 9 odst. 6 zák. č 334/1992 Sb., o ochraně ZPF třeba souhlasu k odnětí
půdy ze ZPF. Žádost o vydání souhlasu k odnětí lze podat na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm u orgánu
ochrany ZPF. Z hlediska ochrany přírody požaduje:
1) Průmyslová zóna bude z vnitřní části v jejím východním okraji osázena dřevinami (stromy,
keře), tak aby byly eliminovány její rušivé vlivy, jako je pohyb osob, hluk, světlo.
2) Vzhledem k minimální šířce migračního koridoru, která činí 100 m za předpokladu jeho
vhodné úpravy, bude ponechán 50 m široký lem mezi Starozuberským potokem jakožto osou
koridoru a plotem průmyslové zóny. Lem bude ponechán spontánnímu vývoji tak, aby zarostl
hustou keřovou a stromovou vegetací. Možné je zvážit i dosadbu vhodnými dřevinami.
3) Při východním okraji průmyslové zóny (tj. cca 100 m od plotu průmyslové zóny) budou
instalovaná svítidla vybavena clonou a vnitřním refraktometrem tak, aby byl minimalizován
přímý osvit migračního koridoru východně od průmyslové zóny.
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ve svém vyjádření uplatňuje
následující připomínky:
 z hlediska vodního hospodářství
Podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, je nutno k vydání ÚR
u staveb, které nejsou vodními díly požádat o souhlas dle § 17 (stavba v záplavovém území).
O SP vodních děl (dešťová a splašková kanalizace, vodovod) je nutno požádat vodoprávní
úřad.
MěÚ Rožnov p.R. upozorňuje, že se stavba nachází v záplavovém území, kde v závěru
zprávy - Oznámení o hodnocení vlivu předmětné stavby na životní prostředí, kterou
vypracovala Ing. Pavla Žídková, je v kapitole F uvedeno, že stavba je v dané lokalitě
akceptovatelná při respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením
v kapitole D IV. např., že v záplavovém území nebudou budovány překážky bránící odtoku
vod, přičemž vzhledem k migraci zvířat je nutné vybudovat oplocení.
Vypořádání: Dle § 67 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů je zakázáno oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky
zřizovat v aktivní zóně záplavových území. Předložený záměr se však nenachází v aktivní
zóně záplavového území (viz stanovení Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, ze dne 17.2.2006, č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-IK).
Dále upozorňuje na skutečnost, že:
- v záplavovém území nesmí být umístěny odpady a nebezpečné látky
Vypořádání: V záplavovém nebudou skladovány odpady a nebezpečné látky.
- a na nesrovnalost v textu na str. 51, kde zpracovatel uvádí, že: je třeba „zajistit parkování
stavebních strojů a stavebních mechanismů v mimopracovní době a skladování látek
nebezpečných vodám na zpevněných a zabezpečených plochách, dle možností využít některé
ze stávajících ploch objektů letiště“.
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Vypořádání: Na základě sdělení zpracovatelky oznámení EIA byla na str. 51 část věty „dle
možnosti využít některé ze stávajících ploch objektů letiště“ v oznámení uvedena omylem.
z hlediska odpadového hospodářství
V PD pro SP doplnit seznam odpadů vzniklých v rámci stavby včetně odhadu jejich množství.
z hlediska ochrany přírody
MěÚ Rožnov p.R. nemá námitek za předpokladu, že nedojde k dotčení lesních pozemků
(VKP) jiným způsobem než plánovanou trasou dešťové kanalizace. Upozorňuje, že se stavba
nachází v koridoru velkých savců.
z hlediska lesního hospodářství
Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2, o lesích, nutno
požádat o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa a na lesním pozemku.

ČIŽP oblastní inspektorát Brno nemá z hlediska ochrany životního prostředí k předloženému
záměru připomínky.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje další posuzování
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a požaduje, aby v průběhu výstavby záměru
budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině
a s ukončením před 21. hodinou a koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického
limitu hluku ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB stanoveného v § 11 odst. 7 a v příloze č. 3, část B)
nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro dobu
mezi 7. a 21. hodinou a chráněný venkovní prostor staveb. Průběh hlukově významných stavebních
činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na minimum
a pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
Povodí Moravy, s.p. s předloženým záměrem souhlasí za dodržení následujících podmínek:
1. Při návrhu konkrétních budov budou respektovány požadavky a podmínky uvedené ve zprávě
Ing. Gimuna z ledna roku 2008 „Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní
inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří“: kóta upraveného terénu dle kót uvedených
na str. 14 zprávy, odolná konstrukce, vybudování dostatečně pevných základů, odklizení
veškerých osob, mobilní dopravních prostředků a mechanizace při vyhlášení II. SPA (stupně
povodňové aktivity), projednání projektu a zahájení výstavby s Povodím Moravy s.p.,
nezasahování do břežních porostů, ohrázování území průmyslové zóny nebo celoplošné
výšky terénu, úprava terénu mezi průmyslovou zónou a korytem Rožnovské Bečvy a terénu
v úseku nad Starozuberským potokem až po km 13,195 do zvýšeného terénu (pravostranná
berma) tak, aby hráz byla zavázána do terénu a aby nemohlo dojít k obtékání takto vytvořené
bermy a vypracování návrhu odvedení vnitřních vod z přilehlého chráněného území
po povodni i v jejím průběhu.
2. Projektové dokumentace konkrétních budov budou předloženy Povodí Moravy, s.p.
k odsouhlasení.
3. Budou respektovány podmínky stanoviska s č.j. PM020075/2009-203/Ve ze dne 29.6.2009.
A upozorňuje:
 Lokalita pro vybudování areálu s vymezením 11 ploch se nachází ve vyhlášeném záplavovém
území významného vodního toku Rožnovská Bečva
 Všechny plochy mohou být zaplavovány již při průtoku dvacetiletých vod Q20.
 Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku Rožnovská Bečva.
Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát
o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně
znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby
stavebník (zákon č. 254/2001 Sb., § 85, odst.2 a 3).
 Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je
si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění
těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo
sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené
škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody
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způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá
rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
Hnutí Duha, místní skupina Olomouc požaduje úplné posouzení záměru a uplatňuje následující
vyjádření:
1. Nejasné zdůvodnění potřeby záměru - Salámová metoda postupné zástavby a fragmentace
krajiny, nedoložení reálné poptávky investorů, záměr není v souladu se schválenou Strategií
Zlínského kraje 2009-2020, nejasná vazba na Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji,
spekulace s pozemky na zemědělské půdě, jejichž zasíťováním má dojít ke zvýšení jejich
tržní hodnoty a prodeji dalším developerům.
Vypořádání: V případě záměru vybudování inženýrských sítí v průmyslové zóně Zubří se
nejedná se o tzv. „salámovou metodu“. Pod pojmem „salámová metoda“ se má na mysli stav,
kdy je záměr úmyslně rozdělen na menší etapy, které svým charakterem a kapacitou
nenaplňují dikci některého z bodů přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a nepodléhají tak zjišťovacímu řízení, či úplnému posouzení dle tohoto zákona. Záměrem je
vybudování inženýrských sítí v průmyslové zóně Zubří, nikoliv realizace jednotlivých
průmyslových objektů a budoucích provozů. Pokud nejsou známy investoři a jejich záměry,
nelze ani stanovit vlivy jednotlivých záměrů v průmyslové zóně Zubří na životní prostředí
a veřejné zdraví. Tyto záměry včetně jejich synergie budou hodnoceny v rámci samostatných
zjišťovacích řízení, popř. procesů posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Území se nachází dle schváleného územního plánu Města
Zubří v zóně výrobní, technická zařízení. Schválení územního plánu je v kompetenci
samosprávy Města Zubří. Není zřejmé, proč by předkládaný záměr neměl být v souladu se
Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020. Posouzení zvýšení tržní hodnoty pozemků není
předmětem zjišťovacího řízení.
2. Neexistující varianty záměru
Vypořádání: Variantní řešení záměru je navrhováno oznamovatelem a není v kompetenci
příslušného úřadu do výběru variant zasahovat. Příslušný úřad může, a to v závěru
zjišťovacího řízení (nikoliv v přípravné fázi zpracování Oznámení záměru) zpracování variant
záměru pouze navrhnout, nikoliv uložit.
3. Nehodnocené kumulativní vlivy - Budování inženýrských sítí nemůže být objektivně
posouzeno bez znalosti parametrů konkrétních budov a provozů, pro které mají být sítě
v území budovány. Etapizace záměrů je proti smyslu zákona o EIA, který by měl stanovit
podmínky pro využití území jako celku.
Viz vypořádání připomínky č. 1
4. Narušení migračního koridoru velkých šelem - Realizací záměru by došlo k přerušení
významného migračního koridoru velkých savců mezi Vsetínskými vrchy a Veřovickými vrchy.
Podle dlouhodobých poznatků využívají tento prostor jelen evropský, srnec obecný, prase
divoké, ale také zvláště chráněné druhy rys ostrovid (silně ohrožený druh) a vlk obecný
(kriticky ohrožený druh). Jedná se o zvláště chráněné druhy živočichů podle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) a zároveň tzv. „naturové druhy“
evropsky významné lokality (EVL) Beskydy. Migrační koridory jsou nedílnou součástí jejich
biotopu. Navržená šíře bezzásahového koridoru v oznámení EIA o šíři 100 m, která by měla
umožnit migraci velkých savců je však z důvodu velkých prostorových nároků chráněných
šelem nedostačující. Tato skutečnost vyplývá zejména z nové publikace Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR (Anděl et al. 2010), která shrnuje výsledky několikaletého projektu VaV
Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d436/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti
krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ kde bylo zmapováno
celé území ČR a byly navrženy funkční migrační koridory velkých savců. CHKO Beskydy patří
mezi migračně významná území a nezastavěný prostor mezi Rožnovem a Zubřím byl
vymapován jako dálkový migrační koridor. Ten by měl být tak široký, aby přecházející zvířata
nebyla rušena okolními lidskými aktivitami. Minimální šířka dálkového migračního koridoru by
měla být v zemědělské krajině s malým podílem stromové a keřové zeleně minimálně 250 m
na každou stranu od osy koridoru. Výstavbou průmyslové zóny by však došlo k přerušení
zatím funkčního migračního koridoru, a tím i k přímému negativnímu ovlivnění chráněných
druhů živočichů, kteří jsou předmětem ochrany EVL Beskydy. Hnutí Duha nesouhlasí
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s výstavbou průmyslové zóny v daném rozsahu a požaduje zachování nezastavěného území,
případně výrazné zmenšení velikosti navržené průmyslové zóny ve prospěch funkčního (tj.
500 metrů širokého) migračního koridoru pro velké savce. V předloženém oznámení EIA
považuje část týkající se naturového hodnocení za vadnou a z odborného hlediska za zcela
nedostačující. Vliv na migrace velkých šelem je silně podhodnocený.
Vypořádání: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne
2.7.2009 pod č.j. KUZL 43355/2011 stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde konstatoval, že posuzovaný
záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti a požadoval zpracování posouzení důsledků realizace
na EVL Beskydy. V rámci těchto zjištění požadoval zabývat se skutečností, zda zastavěním
celého předmětného území nedojde k částečné nebo úplné likvidaci migračního koridoru.
Na základě tohoto stanoviska nechal investor zpracovat autorizovanou osobou posouzení
vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
NATURA 2000 (podle § 45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění),
které je nedílnou součástí oznámení EIA. Na základě závěrů tohoto posouzení lze
konstatovat, že z hlediska celistvosti populací velkých druhů šelem a zachování migračního
potenciálu území může výstavba PZ přinést mírné zhoršení prostupnosti území západně
od Rožnova p.R. a dojde ke snížení stávající environmentální zátěže území (světlo, hluk,
pohyb osob). Zpracovatel posouzení uvádí, že při realizaci zmírňujících opatření lze očekávat,
že tyto vlivy na populace druhů nebudou významné a území si zachová alespoň částečnou
prostupnost. Celistvost PO nebude záměrem dotčena, celistvost EVL bude v daném území
mírně zhoršena. Toto zhoršení lze částečně zmírnit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požaduje důsledné
dodržení opatření navržených v tomto posouzení (viz podmínky závěru zjišťovací řízení).
5. Zhoršení retenční schopnosti krajiny - Převážná část navržené průmyslové zóny se nachází
v záplavovém území řeky Bečvy. Zabetonováním zemědělské půdy dojde ke snížení retenční
schopnosti krajiny, což může způsobit rychlejší průběh povodňové vlny a ohrozit záplavami
obce zejména po proudu. Z tohoto důvodu nelze s realizací průmyslové zóny v navrženém
rozsahu souhlasit. Předloženou studii Povodí Moravy považuje za nedostatečnou například
proto, že počítá s maximální průtokem Q100, ačkoliv vzhledem ke zvyšujícím se extémním
výkyvům počasí je reálná hrozba pětisetleté nebo i tisícileté vody.
Vypořádání: Přílohou oznámení EIA jsou části textu z průvodní zprávy Posouzení výstavby
průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové poměry
studie zpracovaná odborníkem na danou problematiku. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství si vyžádal kompletní průvodní zprávu tohoto posouzení
a na základě závěrů této studie lze konstatovat, že výstavba průmyslového areálu je možná
za předpokladu provedení následujících protipovodňových a kompenzačních opatření:
 Ohrázování území průmyslové zóny nebo celoplošné zvýšení terénu.
 Úprava terénu mezi průmyslovou zónou a korytem Bečvy a úpravou terénu v úseku
nad Starozuberským potokem až po km 13,195 - vytvoření pravostranné bermy. Hráz
musí být zavázána na začátku i konci úseku do zvýšeného terénu tak, aby nemohlo
dojít k jejímu obtékání.
 Dále je nezbytné počítat s návrhem odvedení vnitřních vod z přilehlého chráněného
území, a to jak po povodni, ale i v jejím průběhu.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požaduje důsledné
dodržení těchto opatření.
Dále je přílohou oznámení EIA stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p. k žádosti
o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby „Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě
na pozemku p.č. 5347/3 v k.ú. Zubří“. Toto stanovisko je souhlasné s podmínkami. Krajský
úřad Zlínského kraje požaduje důsledné dodržení podmínek stanovených správcem povodí.
6. Nehodnocen vliv na krajinný ráz - Výstavbou průmyslové zóny by došlo k významnému
negativnímu vlivu na krajinný ráz okolí.
Vypořádání: Předmětem záměru není realizace průmyslových hal, které by mohly mít vliv
na krajinný ráz. Možný vliv potenciální výstavby průmyslových hal v daném území na krajinný
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ráz bude posuzován v rámci samostatného procesu posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, pro jednotlivé záměry.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v rámci zjišťovacího
řízení jeden požadavek na úplné posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru
„Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě - 1. etapa“, a to ve vyjádření Hnutí Duha, místní skupina
Olomouc. Připomínky tohoto občanského sdružení byly v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně
vypořádány. Dotčené orgány veřejné správy nepožadovaly celkové posouzení záměru
a s předloženým záměrem souhlasily.
Krajský úřad vyhodnotil posuzovaný záměr „Obchodní centrum Kroměříž“ s ohledem na povahu
a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví a dospěl k závěru, že vlivy záměru nejsou natolik významné, aby bylo nutné celkové
posouzení záměru.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Město Zubří žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Rozdělovník:
Mgr. Petr Zetek, 756 53 Vidče 509

4 x oznámení

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování,
stavební úřad, Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

ke zveřejnění
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