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Věc: Návrh Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – Aktualizace č. 3 – připomínky
a stanovisko MŽP k částem řešení, které byly od společného jednání změněny
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále
též jen „KÚ“), jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle
ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámil
v souladu s § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona zahájení řízení o návrhu aktualizace
č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „AZÚR KrV“) včetně projednání
vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na udržitelný rozvoj území.
Veřejné projednání s odborným výkladem se konalo dne 15. 6. 2016
v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
I. Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán na základě ustanovení § 39 odst. 2
stavebního zákona a § 21 písm. l) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZPV“) uplatňuje následující stanovisko:
Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 25. 4. 2016 souhlasné stanovisko SEA,
které obsahovalo tzv. zmírňující opatření, tj. podmínky a požadavky stanoviska SEA,
jejichž realizací budou zajištěny minimální možné dopady AZÚR KrV na životní prostředí
a veřejné zdraví.
ZPV ve svém ustanovení § 10g odst. 4 ZPV, který se vztahuje i na stanovisko SEA
vydáváné k územně plánovací dokumentaci podle stavebního zákona, jednoznačně
ukládá povinnost zohlednit jeho požadavky a podmínky, a nebo odůvodnit, proč konkrétní
požadavek stanoviska SEA není do koncepce zahrnut. Jednotlivé požadavky a podmínky
stanoviska SEA nejsou však v návrhu AZÚR KrV zahrnuty, i když část odůvodnění
k návrhu koncepce jasně deklaruje, že byly všechny podmínky a požadavky stanoviska
SEA zohledněny a byly zahrnuty do návrhu koncepce.
Lze tedy uzavřít, že aktuální znění návrhu AZÚR KrV je v rozporu se ZPV
a Ministerstvo životního prostředí požaduje zohlednit podmínky stanoviska SEA v návrhu
AZÚR KrV.
II. Ministerstvo životního prostředí uplatňuje následující připomínky:
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (ZOPK):
K ochraně nově vyhlášených či upravených evropsky významných lokalit (EVL)
podle nařízení vlády č. 73/2016 Sb. k 1. 5. 2016 je nutné zohlednit tento nový právní stav
i u koncepcí, u kterých k tomuto datu probíhá jejich projednávání, tj. nebyly k tomu datu
schválené. Proto u projednávaných koncepcí, které by mohly samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost nově vyhlášené EVL, vzniká
povinnost, aby si jejich předkladatel obstaral stanovisko orgánu ochrany přírody podle
§ 45i odst. 1 ZOPK, a to dokonce i u koncepcí, ke kterým již bylo vydáno stanovisko SEA,
ale doposud nebyly schváleny ve smyslu § 45i odst. 8 ZOPK.
Výše uvedené lze v plném rozsahu vztáhnout taktéž k územně plánovací
dokumentaci posuzované v souladu s § 45i odst. 2 ZOPK dle zvláštního právního
předpisu, tedy i k oběma AZÚR KrV. Je proto nezbytné, aby možné významné vlivy AZÚR
KrV na lokality soustavy Natura 2000 ve vztahu k národnímu seznamu EVL dle výše
zmíněného platného právního stavu po 1. 5. 2016 byly předmětem stanoviska příslušných
orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 ZOPK.
Je nezbytné, aby byla i tato nová skutečnost, jako jsou nově vyhlášené či upravené
EVL, reflektována v tzv. naturovém hodnocení (část B – posuzování vlivů aktualizace ZÚR
na evropský významné lokality a ptačí oblasti), které se zpracovává na základě vydaného
již zmíněného stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 ZOPK.

Mgr. Evžen Doležal v. r.

Na vědomí: (odesláno VS pod č. j.:42517/ENV/16)
- odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
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