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Váš dopis zn.:
OÚD/0965/2013
Obecní úřad Dětmarovice
Dětmarovice 27
735 71 Dětmarovice
Ze dne:
2013-04-16

Čj:
MSK  56483/2013

Sp. zn.:
ŽPZ/17210/2013/Kuč


208.3 V10

Vyřizuje:
Ing. Dana Kučová

Telefon:
595 622 907

Fax:
595 622 396 
E-mail:
dana.kucova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:
2013-05-23
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 Dětmarovice

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 zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
 
vydává, 

k návrhu  územního plánu Dětmarovice,  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 (dále jen 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 jen zákon o ochraně přírody a krajiny),
souhlasné stanovisko.


Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Dětmarovice spolu s výzvou k uplatnění stanovisek dotčených orgánů k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Předkladatelem je Obecní úřad Dětmarovice.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se konalo dne 29.11.2012 na Obecním úřadu v Dětmarovicích. Dne 3.1.2013 vydal krajský úřad k návrhu územního plánu Dětmarovice koordinované stanovisko (č.j. MSK 150272/2013) a dále vydal navazující stanovisko krajského úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  (č.j. MSK 21237/2013 ze dne 19.2.2013), kterým se mění bod 7/ výše uvedeného koordinovaného stanoviska krajského úřadu.

Dne 16.4.2013 obdržel krajský úřad v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko k návrhu ÚP Dětmarovice dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska a vyjádření obdržená v rámci společného jednání o návrhu ÚP Dětmarovice). 
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace (srpen 2011), vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (srpen 2011), vyhodnocení vlivů dle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny, ze kterého vyplývá, že předmětný územní plán nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Karviná – rybníky a PO Heřmanský stav-Odra-Poolší. Dále krajský úřad přihlédl ke stanoviskům a vyjádřením uplatněným v rámci společného jednání o návrhu ÚP Dětmarovice.

Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.; Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 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 Aquatest a.s., RNDr. Jiří Urban, Ph.D. (autorizovaná osoba pro posouzení dle §45i z.č. 114/1992 Sb., Č.j. 19279/ENV/07, 659/630). 


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.


„otisk razítka“


Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Kučová

