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Obecní úřad Bílčice
Bílčice 61
793 68 Dvorce u Bruntálu

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 k úpravám návrhu územního plánu Bílčice po veřejném
projednání
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. d) 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“),

vydává,

k úpravám návrhu územního plánu (ÚP) Bílčice, upraveného po veřejném projednání, kde součástí upraveného
návrhu je tzv. „doplněné 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 názvem
„Doplnění vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)“, zprac. Ing. Pavla Žídková, července 2019),

souhlasné stanovisko.
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Odůvodnění:
Krajský úřad k návrhu ÚP Bílčice vydal z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., dne 5. 4. 2018 pod č.j.: MSK
40665/2015, souhlasné stanovisko s podmínkou respektovat návrh požadavků na rozhodování ve vymezených
plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí dle kapitoly 11. SEA
vyhodnocení, konkrétně pro vymezené zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5 (VV), Z2, Z3, Z4, Z5 (VV), Z6 (VE)
a Z19 (VE). Toto stanovisko bylo vydáno na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb. (Ing. Pavla Žídková, srpen 2017). Dle předloženého podkladu návrhu ÚP Bílčice je toto
stanovisko krajského úřadu respektováno. Podmínky pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí,
konkrétně pro vymezené zastavitelné plochy Z2 (VV), Z3 (VV), Z4 (VV) Z5 (VV), Z6 (VE) a Z19 (VE), navržené v
kapitole 11. SEA vyhodnocení, tj. posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
které je součástí Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Bílčice na udržitelný rozvoj území, byly zapracovány
do textové části ÚP Bílčice, oddílu C.2 Vymezení zastavitelných ploch, podmínek realizace, dále do podmínek
využívání ploch s rozdílným způsobem využití, a to ploch vodních a vodohospodářských (VV) a ploch výroby –
vodních elektráren (VE) stanovených v oddíle F.2. Před zahájením realizace staveb na výše uvedených
zastavitelných plochách bude nutno provést biologický průzkum a v případě potřeby bude zajištěn transfer
zvláště chráněných druhů fauny a flory na náhradní stanoviště. Dále budou minimalizovány zásahy do vzrostlé
zeleně a břehové hrany vodního toku Moravice.
Krajský úřad dále k úpravám návrhu ÚP Bílčice po veřejném projednání, na základě žádosti dle § 53 odst. 2
stavebního zákona, vydal z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., dne 11. 6. 2019 pod č.j.: MSK 65610/2019,
stanovisko se závěrem, že požaduje zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů ÚP Bílčice na životní prostředí, a to
pro plochy dosud neposouzené, zejména plochu Z20 a Z21.
Krajský úřad obdržel dne 15. 10. 2019, v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona, žádost o stanovisko
k návrhu ÚP Bílčice dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s podklady pro vydání tohoto stanoviska, z důvodu
provedených podstatných úprav návrhu ÚP Bílčice. K žádosti byla předložena stanoviska dotčených orgánů
uplatněná v rámci opakovaného veřejného projednání.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo doplněno na základě výsledku 1. veřejného projednání
a vyhovění požadavku na vymezení nové zastavitelné plochy výroby a skladování – výroby zemědělské
specifické (VZx) označené Z21. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je rozšířeno o posouzení plochy výroby
a skladování – zemědělské výroby specifické (plocha pro umístění sezónního ustájení skotu a seník v místní
části Májůvka). Doplněno bylo také posouzení plochy vodní a vodohospodářské (VV) vymezené pro realizaci
rybníka nad zástavbou sídla Bílčice, která byla vymezena na základě výsledku společného jednání a požadavku
obce. Plocha je označena Z20. Plocha Z9 smíšená obytná byla na základě výsledku společného jednání
vyřazena.
Z doplněného SEA vyhodnocení vyplývá následující:
Plocha Z21 - VZx, s výměrou 0,74 ha je vymezena na zemědělské půdě II. třídy ochrany (trvalý travní
porost) v rozsahu 0,73 ha, ale jedná se o záměr specifický, podporující zemědělství v dané oblasti, proto je její
vymezení akceptovatelné. V ploše se předpokládá sezónní ustájení skotu a výstavba seníku. Plocha je
vymezena v blízkosti obytné zástavby, nelze tedy vyloučit občasné obtěžování obyvatelstva pachovými látkami
z ustájení. Dalšími možnými negativními vlivy realizace této plochy je potenciální znečištění podzemních vod a
navýšení nákladní dopravy pro obsluhu plochy. Podmínky využití uvedené plochy jsou vymezeny dostatečně,
plochu je možno při jejich akceptování doporučit k realizaci bez dalších podmínek.
Plocha Z20 – VV, 1,96 ha je vymezena nad zástavbou Bílčice na Bílčickém potoce za účelem realizace rybníka,
který bude sloužit k chovu ryb, rekreačním účelům a současně bude zadržovat vodu v území jak v období
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sucha, tak v období dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů. Realizace plochy má pozitivní vliv na všechny
složky životního prostředí kromě záboru půdy 1,48 ha převážně půd II. třídy ochrany. S ohledem na zaměření
plochy je tento zábor akceptovatelný. Pozitivní vliv realizace plochy lze očekávat zejména na krajinu, faunu a
flóru, ale také na vodu a obyvatelstvo z hlediska snížení rizika bleskových záplav. Plocha je doporučena k
realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Krajský úřad konstatuje, že doplněné SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno
přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Z předložených stanovisek dotčených orgánů v rámci opakovaného veřejného projednání nevyplynuly
k plochám, které byly předmětem úprav ÚP, žádné požadavky.
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody dle § 53 odst. 2 stavebního zákona
(č.j. MSK 65610/2019 ze dne 11. 6. 2019), kterým je v tomto případě krajský úřad, upravený
územní plán nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

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.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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