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Váš dopis zn.:
SPI 2614/2014/ÚPSŘ
Městský úřad Jablunkov
Odbor ÚPSŘ
Dukelská 144
739 91 Jablunkov
Ze dne:
28.12.2015

Čj:
MSK    836/2016

Sp. zn.:
ŽPZ/857/2016/Jak


208.1 V10

Vyřizuje:
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová

Telefon:
595 622 717

Fax:
595 622 396 
E-mail:
posta@msk.cz
Datum:
2016-01-27
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 územního plánu Horní Lomná

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  územního plánu (ÚP) Horní Lomná, 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.); a vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 114/1992 Sb.), tzv. „Naturové hodnocení“,

souhlasné stanovisko
za dodržení následujících podmínek:

	Je nutno respektovat Stanovisko povodí Odry, státního podniku (č. . MEJA 172015/2015 ze dne 2.11.2015) – bude upřesněna kapitola „I./A.5.6 Protierozní opatření, ochrana před záplavami“; 
do textové části ÚP bude doplněna doba předpokládané těžby plynu do roku 2026 a následná rekultivace plochy.



Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 14. 10. 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 Jablunkov.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
se konalo dne 11. 11. 2015 na Městském úřadě Jablunkov. Dne 24. 11. 2015 vydal krajský úřad k návrhu ÚP Horní Lomná koordinované stanovisko č. j. MSK 128552/2015.  
Dne 5. 1. 2016 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu ÚP Horní Lomná dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání, návrh ÚP Horní Lomná, Vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj území).  
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., stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci projednání návrhu ÚP Horní Lomná. Souhlasné stanovisko vydal krajský úřad také na základě Naturového hodnocení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., ze kterého vyplývá, že ÚP Horní Lomná nebude mít významný negativní vliv na celistvost 
a předměty ochrany Evropsky významné lokality Beskydy a Ptačí oblasti Beskydy. 
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 
a v Naturovém hodnocení jsou uvedena opatření k jednotlivým plochám, která budou řešitelná ve fázích přípravy či realizace výstavby na plochách, či vyplývají z právních předpisů, nejsou proto do tohoto stanoviska zapracována ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního plánování. 
K podmínce tohoto stanoviska krajský úřad upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona). 
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace (září 2015) je Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, Ateliér KOBEN; zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (září 2015) je Ing. Pavla Žídková (Osvědčení č. j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č. j. 34671/ENV/11.); zpracovatelem vyhodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (září 2015) je Mgr. Monika Mazalová, Ph.D. (autorizovaná osoba pro posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. j. 1794/630/08, prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č. j. 20403/ENV/2013 ). 

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



