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Obecní úřad Bílčice
Bílčice 61
793 68 Dvorce u Bruntálu

Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody k úpravě
návrhu územního plánu (ÚP) Bílčice dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
dotčený orgán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), obdržel dne 13. 5. 2019 od pořizovatele ÚP Bílčice, kterým je
obecní úřad Bílčice, žádost o stanovisko příslušného úřadu (dle zákona č. 100/2001 Sb.) a příslušného
orgánu ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.) ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona,
k upravenému návrhu.
Územní plán Bílčice byl na základě výsledků veřejného projednání návrhu upraven v rozsahu, který je uveden
v Odůvodnění, kapitole C3 „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU PO PRVNÍM VEŘEJNÉM
PROJEDNÁNÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA“.
Jedná se zejména o tyto úpravy:
Byly upraveny podmínky pro využívání koridorů dopravní infrastruktury silniční (DK) pro přeložku silnice I/46,
ve smyslu, že na závěr stanovených podmínek byl doplněn text: „V rámci navazujících řízení musí být
postupováno v souladu s § 18 a § 19 horního zákona.“
Byla opravena identifikační čísla dobývacího prostoru a ložisek.
Byla vymezena plocha výroby a skladování – výroby zemědělské specifické tak, že na části pozemků p. č. 225/8
a 225/7 v k. ú. Májůvka bude umožněno realizovat záměr vybudovat stáj pro sezónní ustájení krav s
příslušenstvím o velikosti 500 – 600 m² a seník 500 m², na pozemcích nacházejících se na zemědělské půdě II.
třídy ochrany. Na základě uvedeného byla vymezena zastavitelné plocha výroby a skladování – výroby
zemědělské specifické (VZx) s označením Z21.
Do návrhu ÚP Bílčice byla zapracována aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Ve fázi společného jednání byl dále návrh na základě požadavku pořizovatele upraven ve smyslu vymezení
plochy pro umístění staveb a zařízení pro zadržování vody v krajině (rybníka) na p. č. 586/25, 497, 586/1,
1809, 459, 529/1, 529/2, 586/3, 533, 534, 586/2, 530, 586/26, 1808/1 vše v k. ú. Bílčice. Plocha pro vodní
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nádrž (rybník) je územním plánem vymezena jako zastavitelná plocha Z20 vodní a vodohospodářská na
Bílčickém potoce, nad zástavbou Bílčic.
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
Krajský úřad, příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 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 (dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), na základě ust. § 10i odst. 2
zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona požaduje zpracovat dodatečné vyhodnocení vlivů ÚP
Bílčice na životní prostředí.
Odůvodnění:
Krajský úřad k návrhu ÚP Bílčice vydal 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, dne 5. 4. 2018 pod č. j.: MSK 40665/2018 souhlasné stanovisko s podmínkami pro
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (dále „SEA stanovisko“). Toto SEA stanovisko bylo vydáno na
základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.), vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (Ing.
Pavla Žídková, srpen 2017) a stanovisek dotčených orgánů a vyjádření uplatněných v rámci společného
jednání.
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), uvedené v SEA stanovisku, 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 posoudil úpravy ÚP Bílčice provedené na základě výsledků veřejného projednání
a konstatuje, že z výše uvedeného je patrné, že upravený návrh ÚP stanoví rámec pro realizaci záměrů
podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský
úřad konstatuje, že je nutné zpracovat upravené, popř. doplněné vyhodnocení vlivů upraveného ÚP na životní
prostředí, a to pro plochy dosud neposouzené, zejména plochu Z20 a Z21.
V souladu s § 10i odst. 2 zákona stanoví krajský úřad níže uvedené podrobnější požadavky na obsah a rozsah
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Bílčice na životní prostředí. Obecně však platí ta zásada, že krajský úřad požaduje
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona „Rámcový obsah vyhodnocení
vlivu politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“ v takové podrobnosti, jaká odpovídá měřítku zpracování
předložené změny, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad požaduje
1. jednotlivě vyhodnotit vlivy upraveného návrhu ÚP Bílčice na všechny složky životního prostředí a veřejné
zdraví (např. vlivy na rostliny a živočichy, hluk, ochranu ovzduší, krajinný ráz, hmotný majetek, ZPF apod.),
2. navrhnout případná opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví,
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3. vyhodnocení zaměřit také na posouzení kumulativních a synergických vlivů,
a to nejen v rozsahu aktuálních úprav, ale v kontextu celého návrhu ÚP Bílčice.
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.
Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny), posouzením předložené koncepce podle
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Území řešené koncepcí nezasahuje přímo do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, přímé vlivy
na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost těchto území jsou tedy jednoznačně vyloučeny (v okruhu více
jak 3 km vzdušnou čarou se žádná lokalita nevyskytuje). Na základě charakteru záměru, jeho umístění
a rozsahu, lze jednoznačně konstatovat, že se případné vlivy omezují pouze na dotčené území a lze tak zcela
vyloučit i dálkový vliv na všechny lokality soustavy NATURA 2000.
Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších
předpisů, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí
oblasti.

Závěr:
Krajský úřad posoudil úpravu návrhu ÚP Bílčice ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona a na základě
jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů, na základě nichž je příslušný vydat stanovisko k územně plánovací
dokumentaci.

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