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739 91 Jablunkov

Stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody
k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Jablunkov 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 od pořizovatele změny č. 1 ÚP Jablunkov, kterým je
Městský úřad Jablunkov, žádost o stanovisko příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny
ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, k upravenému návrhu.
Návrh změny ÚP Jablunkov byl upraven na základě výsledků veřejného projednání v rozsahu v následujícím
rozsahu: na základě zpřesnění hranice Q 100 byla opětovně zařazena plocha ZM1/35; byla provedena změna
vymezní ploch ZM 1/9 a jejího opětovného zařazení do změny územního plánu; plocha ZM1/24 bude v návhru
změny ponechána, neboť tato plocha bude vymezena mimo záplavové území Q 100. Plochy ZM 1/33 a ZM 1/43
jsou beze změny.
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. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených
v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat nové vyhodnocení vlivů upravené změny č. 1 ÚP Jablunkov na životní
prostředí a s předloženými úpravami změny č. 1 ÚP Jablunkov souhlasí.
Odůvodnění:
Krajský úřad k návrhu ÚP Jablunkov 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 05.05.2017 pod č. j.: MSK 59963/2017 souhlasné stanovisko s uplatněním
požadavků k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní prostředí. Toto stanovisko bylo vydáno na základě
návrhu řešení územně plánovací dokumentace (červenec 2016), vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (červenec 2016) a stanovisek dotčených
orgánů a vyjádření uplatněných v rámci projednání návrhu změny č. 1 ÚP Jablunkov. Toto stanovisko zůstává i
nadále v platnosti vyjma ploch ZM1/35 a ZM1/24, které jsou umístěny mimo hranice záplavového území Q 100.
Krajský úřad souhlasí se znovuzařazení uvedených ploch do změny č. 1 ÚP Jablunkov, neboť dle upřesnění
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hranice Q 100 jsou tyto plochy vymezeny mimo záplavové území Q 100. Krajský úřad vydal uvedené stanovisko
dle § 53 odst. 2 stavebního zákona na základě podkladů předložených spolu s žádostí o vydání tohoto
stanoviska, tedy na základě úprav změny č. 1 ÚP Jablunkov a koordinačního výkresu. Krajský úřad konstatuje, že
úpravy návrhu jsou navrženy v rozsahu, který nenavrhuje rozsáhlé záměry s možností kumulace vlivů na životní
prostředí, ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, úpravy významně nemění výsledky
posouzení návrhu ÚP Jablunkov tak, jak byly předloženy v rámci společného jednání o návrhu ÚP. Krajský úřad
dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody (krajský úřad) ve svém stanovisku (viz níže)
vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.
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 posoudil upravený „Návrh změny č. 1 územního plánu Jablunkov“ na základě výsledků veřejného
projednání a dospěl k závěru, že tento nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č.
318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů),
nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Na základě veřejného projednání byly v „Návrhu změny č. 1 územního plánu Jablunkov“ zařazeny do
projednávání lokality, které se územně nedotýkají evropsky významné lokality Olše CZ0813516 a změna využití
těchto lokalit je takového charakteru, že nemůže mít bezprostřední ani dálkový vliv na EVL Olši, ani jinou
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.
Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, a z nařízení
vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Závěr:
Krajský úřad posoudil úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Jablunkov 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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