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Váš dopis zn.:
STU 15971/2014 JAG/32
Městský úřad Rýmařov
Odbor stavební úřad – úřad územního plánování
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov
Ze dne:
2015-03-03

Čj:
MSK  34709/2015

Sp. zn.:
ŽPZ/6758/2015/Ham


208.1 V10

Vyřizuje:
Ing. Táňa Hamplová

Telefon:
595 622 714

Fax:
595 622 396 
E-mail:
posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2015-04-08
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 vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu změny č. 5 územního plánu Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. e) 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 a v souladu s dle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
vydává,
k návrhu  změny č. 5 územního plánu (ÚP) Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, jehož součástí je tzv. „SEA vyhodnocení“ - vyhodnocení vlivů na životní prostředí 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 zákon č. 100/2001 Sb.),

souhlasné stanovisko.

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 8. 1. 2015 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu spolu s výzvou    k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Předkladatelem je Městský úřad Rýmařov.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo dne 29. 1. 2015 na Městském úřadě v Rýmařově. Dne 11. 2. 2015 vydal krajský úřad k návrhu změny ÚP koordinované stanovisko č.j. MSK 2135/2015. 
Dne 11. 3. 2015 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu změny č. 5 ÚP Malá Morávka, Karlov pod Pradědem dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska a připomínky uplatněné v rámci společného 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 dle zákona         č. 100/2001 Sb. a stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci projednání návrhu změny č. 5 ÚP Malá Morávka, Karlov pod Pradědem. 
Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně     v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  V SEA vyhodnocení byla doporučena opatření pro snížení zjištěných negativních vlivů pro plochu Z 5/1 bydlení v rodinných domech         a plochu sjezdové tratě, tato opatření se však týkají fází přípravy či realizace výstavby na plochách, nejsou proto do tohoto stanoviska zapracována ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního plánování. Nicméně při plánování výstavby je vhodné tato doporučení respektovat. Závěry SEA vyhodnocení jsou zapracovány do dokumentace VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, kapitoly A.
V rámci společného jednání o návrhu změny č. 5 ÚP Malá Morávka, Karlov pod Pradědem byla podána stanoviska a připomínky, všechna byla souhlasná.  
Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody (krajský úřad - č.j. MSK 88228/2014, ze dne 23. 7. 2014 a Správa CHKO Jeseníky – č.j. SR/0228/JS/2014-4 ze dne 25. 7. 2014), posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace (listopad 2014) je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodp. projektant Ing. arch. Helena Salvetová; zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona          č. 100/2001 Sb. (prosinec 2014) je Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš Ph.D. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. č.j.: 42028/ENV/14 z 7. 7. 2014). 
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.
Poučení:
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

po dobu nepřítomnosti zastoupen 
Ing. Danou Kučovou
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství



