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Stanovisko příslušného úřadu  k návrhu obsahu změny č. 2 územního plánu 
(ÚP) Mosty u Jablunkova dle § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako 
příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, obdržel dne 20.05.2019 žádost o stanovisko k návrhu obsahu změny č. 2 ÚP Mosty u Jablunkova 
ve smyslu § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“).   

Dále krajský úřad obdržel nezbytný podklad k vydání tohoto stanoviska, tj. stanovisko dle 
§ 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona, resp. stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - stanovisko krajského úřadu č. j. 
MSK 72859/2019  ze dne  07.06.2019. 

 
Krajský úřad, příslušný podle ust. § 22 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona“), na základě 
ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona konstatuje, že návrh změny č. 2 
ÚP Mosty u Jablunkova je nutno posoudit podle § 10i zákona. 
 
Odůvodnění: 
Předmětem posuzované koncepce je prověření, doplnění, popřípadě vymezení 5 nových zastavitelných ploch, 
včetně jejich napojení na dopravní infrastrukturu, případně změny funkčního využití stávajících zastavitelných 
ploch. Nově jsou navrženy plochy občanského vybavení a jedna plocha smíšená obytná – v centru obce (SC). 

Krajský úřad konstatuje, že ke změně č. 2 ÚP Mosty u Jablunkova již dvakrát vydal stanovisko (č. j. 
MSK 104945/2017 ze dne 11.09.2019 a MSK 71108/2018 ze dne 05.06.2018), obě se závěrem, že předmětnou 
změnu č. 2 ÚP Mosty u Jablunkova je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Krajský úřad konstatuje, že k původním návrhům zadání změny č. 2 územního plánu Jablunkova 
nebyl vyloučen vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (č. j. MSK 105816/2017 ze dne 23.08.2017 a  
MSK 76442/2018 ze dne 22. 5. 2018).  

Krajský úřad posoudil předložené doplnění změny územně plánovací dokumentaci na základě kritérií uvedených 
v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po prostudování předloženého návrhu obsahu 
změny krajský úřad konstatuje, že funkční využití navrhovaných ploch (viz výše) stanoví rámec pro realizaci 
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záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Krajský úřad konstatuje, že nelze s určitostí vyloučit, že provedení předložené koncepce bude mít závažné vlivy 
na životní prostředí. Krajský úřad konstatuje, že změnu č. 2 ÚP Mosty u Jablunkova bude nutné posoudit dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí mimo výše uvedené také proto, že nejméně jeden z příslušných 
orgánů ochrany přírody, tj. krajský úřad, ve svém stanovisku podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s č. j. MSK 72859/2019 ze dne 07.06.2019 nevyloučil významný 
vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti. 

Nedílnou součástí řešení změny č. 2 ÚP Mosty u Jablunkova, v dalším stupni územně plánovací dokumentace, 
bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované, na základě ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona, 
v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Součástí bude také vyhodnocení vlivů, dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zpracované fyzickou osobou, která je držitelem zvláštní 
autorizace podle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace 
na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a 
na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a 
kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i 
širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, 
ÚSES, území chráněná ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení 
bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví.  

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je vhodné porovnat soulad navržených cílů a záměrů územně 
plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se k danému území – „Plán 
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského 
kraje“, „Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko“, „Územní energetická koncepce 
Moravskoslezského kraje“, případně další.  

Krajský úřad konstatuje, že nelze vyloučit, že změna funkčního využití řešených ploch může vést 
k ovlivnění příznivého stavu předmětů ochrany v EVL Beskydy (viz stanoviska krajského úřadu 
jako orgánu ochrany přírody s č. j. MSK 105816/2017 ze dne 23.08.2017,  MSK 76442/2018 ze 
dne 22. 5. 2018 a MSK 72859/2019  ze dne  07.06.2019) a zhoršení migrační propustnosti území 
Jablunkovského průsmyku určeného pro migraci velkých šelem ze Slovenska a Polska přes 
Slezské Beskydy do Moravskoslezských Beskyd, a tudíž by mohlo dojít k negativní vlivu také na 
území sousedních států, je nutno v SEA vyhodnocení věnovat pozornost vyhodnocení vlivu na 
území sousedních států Slovenska a Polska. Pokud bude v návrhu změny č. 2 ÚP Mosty u 
Jablunkova identifikován významný negativní vliv na území sousedních států, krajský úřad 
upozorňuje na ustanovení § 50 odst. 4 stavebního zákona, z něhož vyplývá, že v případě, že bude 
ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu zjištěn významný negativní vliv na životní prostředí 
území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a 
Ministerstvem životního prostředí zašle návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území příslušným orgánům sousedního státu, jehož území může být uplatňováním 
územního plánu významně ovlivněno, a nabídne takovému státu konzultace. Pokud tyto orgány o 
konzultace projeví zájem, postupuje se dále dle tohoto ustanovení. 
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Krajský úřad vydal toto stanovisko dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona na základě podkladů 
předložených spolu s žádostí o vydání tohoto stanoviska, tj. návrhu na pořízení změny č. 2 ÚP Mosty u 
Jablunkova, a s přihlédnutím ke stanovisku dle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona. 

 

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