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Váš dopis zn.:
ŽP/28491-09/3752-2009/vav
Městský úřad Bílovec
Odbor životního prostředí a územního plánování
17. listopadu 411
743 01 Bílovec
Ze dne:
2009-07-23

Čj:
MSK 129890/2009

Sp. zn.:
ŽPZ/33691/2009/Kuč


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Dana Kučová

Telefon:
595 622 907

Fax:
595 622 396 
E-mail:
dana.kucova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2009-08-07
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) k návrhu územního plánu Kujavy, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako dotčený orgán ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
vydává, 

v návaznosti na koordinované stanovisko krajského úřadu č.j. MSK 83223/2009 ze dne 30.6.2009, k návrhu územního plánu Kujavy, jehož součástí je 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 a posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné stanovisko
za dodržení následující podmínky:

	V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné 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.


Krajský úřad, na základě posouzení vlivů dle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Banaš, březen 2009), konstatuje, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Krajský úřad obdržel dne 14.5.2009 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Kujavy spolu s žádostí o koordinované stanovisko k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je 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 a posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatelem je Městský úřad Bílovec. Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 25.5.2009 (MSK 89700/2009), o prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu územního plánu Kujavy, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona.

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo dne 3.6.2009 na Městském úřadu Bílovec. Dne 30.6.2009 vydal krajský úřad k předmětnému návrhu územního plánu koordinované stanovisko (MSK 83223/2009). Dne 24.7.2009 obdržel krajský úřad výsledky společného jednání obsahující došlá stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu mosty Kujavy. 

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 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., výsledku společného jednání o návrhu územního plánu Kujavy.

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Ing. arch. Vladimíra Fusková; zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., Č.j.: 2104/324OPV/93, prodlouženo č.j. 39125/ENV/06), zpracovatelem vyhodnocení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (osoba autorizovaná k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v plateném znění, číslo rozhodnutí: 630/3242/04). 

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








