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Stanovisko a uplatnění požadavků dotčených orgánů na obsah 
územního plánu ve smyslu § 47 stavebního zákona  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán 
podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), přiměřeně dle § 47, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a podle 
dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na 
ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního 
řádu vydává  

k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Smilovice pro období duben 2015 – duben 
2019, který obsahuje návrh obsahu změny č. 1 ÚP  

 
toto stanovisko: 

 
Zákon 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 
Krajský úřad, v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že změnu  
č. 1 ÚP Smilovice není nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud 
další příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny – AOPK ČR, Správa 
CHKO Beskydy, vyloučí významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačí oblasti (území soustavy NATURA 2000). 

Odůvodnění: 
Krajský úřad posoudil předloženou územně plánovací dokumentaci na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Změnou ÚP bude ÚP dán do souladu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Územně 
analytickými podklady. Bude prověřeno 33 požadavků na změnu územního plánu převážně s funkčním využitím 
umožňujícím výstavbu rodinného domu. U jednoho požadavku dojde k odstranění plochy DS z pozemku 
(úprava dle skutečného stavu) a jeden požadavek se týká výstavby komerčních objektů s lehkou průmyslovou 
výrobou.  

Váš dopis zn.: MMT/31196/2019/SŘaÚP/Dz Magistrát města Třince 
Odbor stavebního řádu a územního 
plánování 
Jablunkovská 160 
739 61  Třinec 

Ze dne: 2019-06-10 
Čj: MSK  90768/2019 
Sp. zn.: ŽPZ/15672/2019/Jak 
 205.2 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová 
Telefon: 595 622 717 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2019-07-09 
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K návrhu obsahu změny týkající se výstavby rodinných domů krajský úřad konstatuje, že změna nestanoví 
rámec pro umístění záměrů z přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, není tedy předmětem 
posouzení dle uvedeného zákona. K ploše týkající se výstavby komerčních objektů s lehkou průmyslovou 
výrobou krajský úřad konstatuje, že změna územního plánu nenavrhuje rozsáhlé záměry s možností kumulace 
vlivů na životní prostředí, ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Změnou ÚP nedojde  
k podstatné změně základní koncepce územního rozvoje obce. Z návrhu obsahu změny územního plánu je 
patrné, že nebudou v územním plánu navrhovány plochy či koridory s významnými negativními vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a 
vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té 
míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly 
identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou 
významná. V návrhu obsahu změny územního plánu obce nebyly identifikovány významné střety se zvláštními 
přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace 
řešeného území, nebudou překročeny normy kvality životního prostředí. Přeshraniční povahu vlivů provedení 
koncepce lze vyloučit. Není stanoven požadavek na variantní řešení. 

Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že jeden z příslušných orgánů ochrany přírody ve svém stanovisku (č. 
j. MSK 94465/2019 ze dne 8. 7. 2019) vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit. Krajský úřad upozorňuje, že neobdržel v zákonné lhůtě stanovisko dalšího příslušného 
orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, jak stanoví § 47 odst. 2 stavebního zákona. V případě, že orgán ochrany přírody ve svém 
stanovisku k návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Smilovice nevyloučí vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit či na ptačí oblasti, bude nutné změnu č. 1 
ÚP Smilovice posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí 
vyhodnocení pak bude také vyhodnocení vlivů zpracované fyzickou osobou, která je držitelem zvláštní 
autorizace podle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.  

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. 
 
 
Krajský úřad podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování 
těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský 
úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Smilovice následující vyjádření pro uplatnění požadavků na obsah změny č. 1 
územního plánu. 
 
1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona  
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 



 Čj: MSK  90768/2019 Sp. zn.: ŽPZ/15672/2019/Jak 
 

  
3/5 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

Zavedli jsme systém řízení kvality 
a systém environmentálního řízení 
a auditu 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz 

 

Odůvodnění: 
Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným 
orgánem státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny. 

Odůvodnění: 
Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z 
hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy předložený Návrh zprávy o uplatňování územního plánu 
Smilovice za období 04/2015 - 04/2019 vč. pokynů pro zpracování změny č. 1 nenavrhuje v koncepci dopravy 
na síti silnic II. a III. třídy žádné změny. Silniční síť nebude změnou ÚP dotčena. 

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, není z předložené zprávy o uplatňování ÚP Smilovice (2015 - 2019), která současně 
obsahuje pokyny na změnu č. 1 ÚP Smilovice, zřejmý předpokládaný rozsah záboru pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (PUPFL). V případě, že ÚP počítá se záborem PUPFL, je nutné v ÚPD vypracovat případné návrhy 
odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky,  
že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Odůvodnění: 
Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na PUPFL. 

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

Odůvodnění:  
Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obcí, s 
výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko nevydává. 

Odůvodnění: 
Dle § 79 odst. 1 písm.  k) zákona o odpadech  uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.   
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6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, příslušný dle § 77a odst. 4 písm.x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasí s návrhem zprávy u uplatňování ÚP Smilovice včetně návrhu 
na změnu ÚP . 

Odůvodnění: 
V zájmovém území obce, ke kterému je příslušný se vyjádřit krajský úřad, se nevyskytuje žádné zvláště 
chráněné území a nebyl zde vymezen regionální územní systém ekologické stability. 
  
K řešení ÚP v části obce, ležící v CHKO Beskydy je příslušná se vyjádřit AOPK – Správa CHKO Beskydy. 

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný k posuzování návrhů a změn 
územních plánů, dle postupů vymezených § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené podklady a konstatuje, že se s ohledem na 
předložená vyhodnocení stávajících možností realizace zástavby v území se neztotožňuje s navrženou potřebou 
pořízení změny územního plánu, a to  za účelem změny funkčního využití dalších ploch náležících 
zemědělskému půdnímu fondu. 

Odůvodnění: 
Z předloženého je zřejmé, že stávající možnosti realizace zástavby nejsou využívány. Předpokladem  pro další 
rozšíření ploch pro jiné než zemědělské využití je především nedostatek stávajících možností, projednaných a 
odsouhlasených platným územním plánem, což lze dovodit z dikce vymezené § 4 a § 5 uvedeného zákona a 
současně i postupů specifikovaných speciální právní úpravou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Je zřejmé, že tyto postupy nejsou v daném případě zohledněny 
a krajský úřad konstatuje, že k tomuto bude věnovat pozornost při posuzování navrhované změny. Především 
zde tedy budou sledovány zásady specifikované § 4 a § 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V 
této souvislosti bude zkoumáno, jakým způsobem bude nadále naloženo s dosud vymezeným území pro jiné 
než zemědělské využití tak, aby i z hlediska územního plánu plnily tyto, dosud nevyužívané plochy, funkci 
zemědělského půdního fondu.   

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), požaduje, aby návrh změny územního plánu byl zpracován 
v souladu s platným programem zlepšování kvality ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského 
kraje. 

Odůvodnění: 
Požadavek je v souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší stanoven za účelem zlepšení kvality ovzduší a 
dodržování přípustné úrovně znečištění. Uvedené koncepce je potřeba při pořizování územního plánu zohlednit, 
a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu návrhu územního plánu. 

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle e § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií.  
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Odůvodnění:  
Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací 
dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. Na území obce 
není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona. 
 
 
 
 
Ing. Jan Filgas 
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství 
 
 
po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Markem Bruštíkem 
vedoucí oddělení  
ochrany ovzduší a integrované prevence  
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