Elektronický podpis - 21.5.2018
Certifikát autora podpisu :

*KUMSX01Y65UR*

Jméno : Ing. Dana Kučová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 3.6.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MMOP 51018/2018/Bo
2018-04-25
MSK 65919/2018
ŽPZ/12969/2018/Ham
202 V5
Ing. Táňa Hamplová
595 622 714
595 622 396
posta@msk.cz
2018-05-21

Magistrát města Opavy
Odbor hlavního architekta a územního plánu
Horní náměstí 69
746 26 Opava

Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody
k úpravě návrhu územního plánu (ÚP) Branka u Opavy dle § 53 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
dotčený orgán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), obdržel dne 26. 4. 2018 od pořizovatele ÚP Branka u Opavy,
kterým je Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánu, žádost o stanovisko
příslušného úřadu (dle zákona č. 100/2001 Sb.) a příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (dle
zákona č. 114/1992 Sb.) ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, k upravenému návrhu.
Dle předložené žádosti magistrátu města Opavy zn. MMOP 51018/2018/Bo ze dne 25. 4. 2018 byl po veřejném
projednání, konaném dne 18. 10. 2017, návrh ÚP Branka u Opavy upraven v tomto rozsahu:
1. Do koordinačního výkresu budou doplněny památky místního významu (dle aktualizovaných ÚAP)
- kaplička
- kaple sv. Trojice
- chráněný památný strom ČR
- historicky významná stavba dům Kanclířů
- pomník osvoboditelům 2. světové války
- pomník obětem 1. světové války
- historicky významná stavba ZŠ P. Bezruče.
2. Budou upraveny podmínky ve stávající ploše RI takto: podmínka „V ploše se připouští situovat stavby
pouze mimo stanovené záplavové území“ bude nahrazena podmínkou „V ploše stanoveného záplavového
území situovat pouze stavby, které neovlivní odtokové poměry“.
3. Změna zařazení pozemků parc. č. 485/1 a 485/5 - část plochy veřejného prostranství bude převedena do
plochy individuálního bydlení
4. Plocha v lokalitě Pod Hanuší, pro kterou je zpracována a zaevidována územní studie, bude ponechána v
návrhu územního plánu jako zastavitelná
5. Pozemek parc. č. 335/2 bude vyznačen v návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání jako
koridor dopravní infrastruktury dle zpracované studie.
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Z hlediska 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
Krajský úřad, příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 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 zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), na základě ust. § 10i odst. 2
zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů
úprav ÚP Branka u Opavy na životní prostředí.
Odůvodnění:
Krajský úřad k návrhu ÚP Branka u Opavy vydal z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dne
19. 4. 2017 pod č. j. MSK 39518/2017 souhlasné stanovisko s podmínkami. Toto stanovisko bylo vydáno na
základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Pavla
Žídková, červenec 2016).
Krajský úřad vydal stanovisko dle § 53 odst. 2 stavebního zákona na základě podkladů předložených spolu
s žádostí o vydání tohoto stanoviska, tedy na základě v žádosti popsaných podstatných úprav ÚP Branka u
Opavy (popsáno viz výše) a výřezu z návrhu ÚP Branka u Opavy se schematickým vyznačením úprav.
Krajský úřad konstatuje, že navržené úpravy nestanoví rámec pro umístění záměrů z přílohy č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy návrhu jsou navrženy v rozsahu, který významně nemění
výsledky posouzení návrhu ÚP Branka u Opavy tak, jak byly předloženy v rámci společného jednání o návrhu
ÚP. Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody (krajský úřad) ve svém
stanovisku (viz níže) vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit. Stanovisko č. j. MSK 39518/2017 ze dne 19. 4. 2017 zůstává i nadále v platnosti.
Upozornění:
Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, jednotlivé
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), obdržel dne 26. 4. 2018 žádost o
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny k úpravě návrhu ÚP Branka u Opavy, která bude
provedena na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání. Krajský úřad posoudil předloženou koncepci
a dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Návrh ÚP Branka u Opavy bude doplněn o památky místního významu, budou upraveny podmínky ve stávající
ploše RI a bude změněno funkční zařazení některých pozemků. V koncepcí řešeném území se nenachází žádná
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, proto lze významné přímé vlivy na příznivý stav předmětů ochrany
a celistvost těchto území tedy jednoznačně vyloučit. S ohledem na charakter návrhu změny územního plánu,
lze taktéž zcela vyloučit i k významný vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je
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stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve
znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny
stanoveny ptačí oblasti.
Závěr:
Krajský úřad posoudil úpravu návrhu ÚP Branka u Opavy ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona a na
základě jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů, na základě nichž je příslušný vydat stanovisko k územně
plánovací dokumentaci.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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