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Váš dopis zn.:
OVÚP/4833-10/841-2010/vstra
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ze dne:
2010-02-19

Čj:
MSK  83606/2010

Sp. zn.:
ŽPZ/7367/2010/Ham


208.1 A10

Vyřizuje:
Ing. Táňa Hamplová

Telefon:
595 622 714

Fax:
595 622 396 
E-mail:
tana.hamplova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2010-05-17


STANOVISKO

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 k návrhu územního plánu Bordovice, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako dotčený orgán ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
vydává, 

v návaznosti na koordinované stanovisko krajského úřadu č.j. MSK 31148/2010 ze dne 15.4.2010, k návrhu  územního plánu Bordovice, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace pod názvem „Územní plán Bordovice posouzení podle zák. č. 100/2001 Sb.“,
 

souhlasné stanovisko
za dodržení následujících podmínek:

	V rámci řízení následujících po schválení územního plánu je nutné 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.
	V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé záměry na území soustavy Natura 2000 posoudit z hlediska jejich možných vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
	S ohledem na Přírodní park Podbeskydí, který zasahuje téměř na celé řešené území, je třeba dbát podmínek vyhlášky č. 5/94 Okresního úřadu Nový Jičín platné pro toto území.


Krajský úřad, na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (kterým je v tomto případě krajský úřad a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Beskydy) pod č.j.: MSK 51281/2008 ze dne 21.4.2008 a  č.j. 2432/BE/2008 ze dne 21.4.2008), konstatuje, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.


Krajský úřad obdržel dne 19.2.2010 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Bordovice spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předkladatelem je Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm. Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 8.3.2010 (č.j. MSK 40537/2010), o prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu územního plánu Bordovice, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona.

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo dne 17.3.2010 na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm. Dne 11.5.2010 obdržel krajský úřad výsledky společného jednání obsahující došlá stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu Bordovice     a písemný záznam o společném jednání. 

Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, stanovisek dotčených orgánů a výsledků společného jednání.

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j.: 2104/324OPV/93, prodlouženo                     č.j. 39125/ENV/06). 


Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.









Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství









