
*KUMSX01QDAAT* 

 

 

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

 

 

 

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 

 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.msk.cz 
 

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 (ÚP) Břidličná 

 

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 zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

  

v y d á v á ,   

 

k návrhu územního plánu (ÚP) Břidličná, 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.),  

 

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o ,  

z a  d o d r ž e n í  n á s l e d u j í c í c h  p o d m í n e k :  

 

1. Respektovat navazující stanovisko krajského úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 

k upravenému návrhu ÚP Břidličná vydaného dne 01.12.2016 pod č. j. MSK 141839/2016, kterým 

dochází z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu k přehodnocení vyjádření a změně bodu 7/ 

koordinovaného stanoviska krajského úřadu vydaného dne 15.04.2015 pod č. j. MSK 28082/2015.  

2. Zmenšení rozsahu plochy Z22 na úroveň ochranného pásma lesa. 

3. Vyřazení ploch Z53, Z54, Z55A a Z55B z ÚP Břidličná. 

Váš dopis zn.: STU 4870/2013 HOL / 37 Městský úřad Rýmařov 
Odbor stavební úřad, úřad územního 
plánování 
Náměstí Svobody 432/5 
795 01  Rýmařov 

Ze dne: 07.12.2016 
Čj: MSK 159467/2016 
Sp. zn.: ŽPZ/33268/2016/Jak 
 208.1 V10 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2017-01-03 
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Odůvodnění: 

Krajský úřad obdržel dne 25.02.2015 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu a o vyhodnocení 

jeho vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětného územního 

plánu, jehož součástí je SEA vyhodnocení. Předkladatelem je Městský úřad Rýmařov. 

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně SEA vyhodnocení, se konalo dne 18.03.2015 

na Městském úřadě Rýmařov. Následně vydal krajský úřad k návrhu ÚP Břidličná koordinované stanovisko č. j. 

MSK 28082/2015 ze dne 15.04.2015.  

Dne 07.12.2016 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu 

ÚP Břidličná dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska 

a připomínky uplatněných 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 ÚP Břidličná.  

Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (Ing. Pavla Žídková, prosinec 2014) bylo provedeno  

v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Krajský úřad dále konstatuje, že v kapitole 6. SEA vyhodnocení jsou jednotlivé 

plochy ÚP Břidličná posouzeny a vyhodnoceny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. U většiny ploch je 

doporučena realizace bez podmínek nad rámec návrhové části územního plánu, popř. je u některých ploch při 

umísťování konkrétních staveb pro bydlení požadováno ověření dodržování hlukových limitů. Vzhledem k tomu, 

že tento požadavek je řešitelný až ve fázích přípravy a realizace výstavby na plochách není do tohoto stanoviska 

zapracován ve formě podmínek. Na základě zhodnocení plochy Z22 je stanovena podmínka tohoto stanoviska a 

to, že tato plocha bude zmenšena na úroveň ochranného pásma lesa. Další podmínka stanoviska je stanovena na 

základě vyhodnocení ploch Z53, Z54, Z55A a Z55B, které budou z ÚP Břidličná vyřazeny. Jedná se o plochy Z54 

– TO – v k. ú. Vajglov – je určena jako plocha k ukládání odpadů na povrch terénu – skládkování inertního 

odpadu (výkopových zemi, stavebních sutí); Z55A a Z55B – obslužné komunikace pro tuto plochu;  Z53 – 

variantní řešení plochy pro nakládání s odpady umístěné v k. ú. Břidličná. Na základě zhodnocení těchto ploch 

v SEA vyhodnocení se jejich realizace nedoporučuje, a to vzhledem k jejich umístění (nevhodný terén, pohledově 

exponované lokality, charakter odpadů) a nemožnosti skládkování takového druhu odpadů (recyklovatelného) 

z hlediska Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.  

V rámci společného jednání o návrhu ÚP Břidličná byla podána stanoviska souhlasná, popř. obsahovala podmínky 

a stanovisko nesouhlasné. Nesouhlasné stanovisko k návrhu ÚP Břidličná uplatnil krajský úřad, v rámci 

koordinovaného stanoviska č. j. MSK 28082/2015 ze dne 15.04.2015, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších - nesouhlasil s předloženým návrhem v případě ploch 

ozn.: Z2-SO, Z14-K, Z16-K, Z15-BI, Z18-K, Z20-BI, Z21-BI, Z22-BI, Z23-BI, Z39-BI, Z48-SO, Z49-SO, Z53-TO, 

Z54-TO, Z55A-K, Z55B-K. Na základě tohoto nesouhlasu proběhlo jednání a bylo vydáno navazující stanovisko (č. 

j. MSK 141839/2016 ze dne 1.12.2016).  

K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených orgánů krajský úřad upozorňuje, že zastupitelstvo obce je 

při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 

stavebního zákona).  

 

Ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č. j. MSK 35934/2013  

ze dne 15.03.2013), kterým je v tomto případě krajský úřad, vyplývá, že posuzovaný územní plán 
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nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

 

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant 

Ing. arch. Vladimíra Fusková (prosinec 2014); zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., prosinec 2014) je Ing. Pavla Žídková (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle 

zákona č. 100/2001 Sb., č. j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č. j. 34671/ENV/11).  

 

 

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 
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