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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. 7 územního plánu Suchdol nad Odrou 
 
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, postupy dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a v souladu s § 50 odst. 5 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavební zákon“),  

v y d á v á ,  

 

k návrhu změny č. 7 územního plánu (ÚP) Suchdol nad Odrou, 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“, 

 

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

s  u p l a t n ě n í m  n á s l e d u j í c í c h  p o ž a d a v k ů  k  z a j i š t ě n í  
m i n i m á l n í c h  d o p a d ů  k o n c e p c e  n a  ž i v o t n í  p r o s t ř e d í :  

 

Váš dopis zn.: 1180/2017/Ri Úřad městyse Suchdol nad Odrou 
Komenského 318 
742 01  Suchdol nad Odrou 
 

Ze dne: 03.07.2017 
Čj: MSK  88279/2017 
Sp. zn.: ŽPZ/19834/2017/Jak 
 208.1 V10 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2017-08-04 
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Respektovat opatření, za jejichž dodržení lze územní plán považovat za přijatelný, stanovené v SEA vyhodnocení 
a naturovém hodnocení: 

Plochy Z 7.01 a Z 7.02 – VP: 
1. Vyloučit či minimalizovat zásahy do stávajícího pásu dřevin, který vede podél polní cesty při 

východním okraji navržených ploch, částečně v trase navržené dopravní plochy (viz Z 7.03). 
Plocha Z 7.03 – DS:  

2. vyloučit či minimalizovat zásahy do stávajícího pásu dřevin, který vede podél polní cesty 
v místě navržené dopravní plochy.  

3. Omezení uvedené plochy ze severní strany optimálně po úroveň stávající proluky v pásu 
dřevin, kde je možno zřídit vjezd na plochy Z 7.01 a Z 7.02.   

 
Odůvodnění: 
Krajský úřad obdržel dne 20.10.2015 oznámení o společném jednání o návrhu změny územního plánu spolu s 
výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu změny předmětného územního plánu, jehož součástí je SEA vyhodnocení 
a naturové hodnocení. Předkladatelem je Úřad městyse Suchdol nad Odrou. 

Společné jednání o návrhu změny územně plánovací dokumentace, včetně SEA vyhodnocení a naturového 
hodnocení, se konalo dne 06.11.2015 na Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Následně vydal krajský úřad 
k návrhu změny č. 7 ÚP Suchdol nad Odrou koordinované stanovisko č. j. MSK 131532/2015 ze dne 02.12.2015.  

V souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona krajský úřad obdržel dne 07.07.2017 žádost o stanovisko k návrhu 
změny č. 7 ÚP Suchdol nad Odrou dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto 
stanoviska (stanoviska a připomínky uplatněné v rámci společného jednání; návrh změny č. 7 ÚP Suchdol nad 
Odrou, včetně vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj, SEA vyhodnocení a naturového 
hodnocení).    

Krajský úřad vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace  
na základě návrhu změny řešení územně plánovací dokumentace (srpen 2015), upraveného odůvodnění změny 
ÚP (leden 2016), vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. (září 2015), posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (září 2015) a stanovisek dotčených orgánů a vyjádření uplatněných v rámci 
projednání návrhu změny č. 7 ÚP Suchdol nad Odrou.  

Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a Ing. Pavla Žídková, září 2015) bylo 
provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy ke stavebnímu 
zákonu. Návrh je zpracován invariantně. V kapitole 8 a 11. SEA vyhodnocení jsou pro udržitelný rozvoj území a 
pro podporu a udržitelnost environmentálních charakteristik v území navržena opatření, za jejichž dodržení lze 
územní plán považovat za přijatelný. Některá z opatření uvedených v SEA vyhodnocení popř. i naturovém 
hodnocení jsou uvedena v požadavcích tohoto stanoviska. Tyto požadavky jsou stanoveny z důvodu budoucího 
odclonění navrženého rozšíření výrobního areálu a z důvodu plynulého navázání na nově vzniklou plochu krajinné 
zeleně ZK 7.04. Realizace těchto požadavků je přípustná a možná v rámci definice přípustného využití zeleně 
v dotčených plochách s rozdílným způsobem využití. Mimo uvedené jsou v SEA vyhodnocení uvedené další 
požadavky a opatření, která nemají přímou spojitost s územním plánováním a jsou převážně řešitelná až ve 
fázích přípravy a realizace výstavby na plochách. Z uvedeného důvodu nejsou do tohoto stanoviska zapracovány 
další opatření a požadavky konkrétně ve formě podmínek realizovatelných ve fázi územního plánování. Nicméně 
při plánování výstavby je vhodné tato doporučení respektovat.  
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V rámci společného jednání o návrhu změny č. 7 ÚP Suchdol nad Odrou byly podány stanoviska a připomínky, 
které byly souhlasné a nesouhlasné. Svůj nesouhlas vyslovil s předmětným návrhem změny č. 7 ÚP Suchdol nad 
Odrou krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“). Nesouhlasné stanovisko krajského úřadu, jako 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo nahrazeno navazujícím souhlasným stanoviskem s č. j. MSK 
21486/2016 ze dne 14.03.2016 bez stanovení požadavků. Navazující stanovisko Agentury (č. j. 00527/PO/17-2 
ze dne 26.05.2017) je reakcí na nové skutečnosti dle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona a to, že dne 01.03.2017 
vstoupilo s účinností Nařízení vlády č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, ze kterého vyplývá, že 
plochy výroby průmyslové VP (Z 7.01 a Z 7.02) a plochy dopravy silniční DS (Z 7.03) se nacházejí mimo nově 
vymezenou Chráněnou krajinnou oblast Poodří. Vzhledem k tomu, že plochy řešené změnou č. 7 ÚP Suchdol nad 
Odrou se nacházejí aktuálně mimo hranice území CHKO Poodří, dochází k přesunu kompetence Agentury na 
krajský úřad. Mimo uvedené jsou v navazujícím stanovisku Agentury uvedeny požadavky, které nemají vliv na 
výsledky posouzení vlivů ÚP na životní prostředí ani na závěr tohoto stanoviska, avšak doporučuje pořizovateli 
tyto návrhy na úpravy prověřit.   

K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených orgánů krajský úřad dále upozorňuje, že zastupitelstvo 
obce je při schvalování vázáno těmito stanovisky, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního 
zákona).  

Na základě navazujícího stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č. j. MSK 71552/2017 ze 
dne 27.06.2017), kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán 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. Aleš Palacký a kolektiv (srpen 2015 a leden 2016); zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze září 2015 je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (Osvědčení 
odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č. osvědčení č. j. 42028/ENV/14 ze dne 
07.07.2014 a Ing. Pavla Žídková (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., 
č. osvědčení 094/435/OPVŽP/95, č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace 33369/ENV/16); zpracovatelem 
naturového hodnocení ze září 2015 je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (autorizovaná osoba pro posouzení dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., č. j. 57148/ENV/09-1837/630/09, prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č. j. 
73458/ENV/14)   

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 závazným stanoviskem ani 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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