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Věc: Stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) s podrobnějšími požadavky
na rozsah a obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí k aktualizaci Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán
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, že dle § 42 odst. 6 stavebního zákona obdržel od oprávněného investora,
společnosti ČEPS a.s., návrh na aktualizaci ZÚR PK a vyzval MŽP k uplatnění stanoviska
s podrobnějšími požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR PK
na životní prostředí.
Náměty na aktualizaci ZÚR PK stanovují rámec pro budoucí povolení záměrů.
Jedná se o náměty na vymezení nových koridorů pro vedení velmi vysokého napětí (dále
jen „VVN“) vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1
a náměty na rozšíření koridorů stávajících vedení VVN, a to z důvodu jejich nedostatečné
šířky.
MŽP podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí“), s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí, a to zejména k obsahu koncepce
a charakteristice vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
a charakteristice dotčeného území, a dále s ohledem na stanovisko orgánu ochrany
přírody vydané dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), podle
kterého nelze vyloučit významný vliv koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti, požaduje posouzení aktualizace ZÚR PK z hlediska vlivů na životní
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prostředí a zároveň stanoví níže uvedené podrobnější požadavky na obsah a rozsah
vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR PK na životní prostředí:
MŽP jako dotčený orgán při pořizování zásad územního rozvoje v souladu
s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví níže uvedené
podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR PK
na životní prostředí. Obecně platí zásada, že MŽP požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů
aktualizace ZÚR PK na životní prostředí v takové podrobnosti, jaká odpovídá měřítku
zpracování aktualizace ZÚR PK a uvedeným návrhům na aktualizaci ZÚR PK.
Při zpracovávání vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR PK na životní prostředí
doporučujeme vycházet z „Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR
na životní prostředí“ zveřejněného ve Věstníku MŽP (ročník XV – únor 2015 – částka 2).
1. U všech nových či upravených návrhů koridorů požadujeme vyhodnotit jejich vlivy
na veřejné zdraví a všechny složky životního prostředí a jejich vzájemné působení
a souvislosti. Toto vyhodnocení musí být zpracováno jednotlivě pro všechny navržené
koridory a pro koncepci jako celek.
2. Při novém vymezování koridorů v maximální možné míře prověřovat řešení
ve variantách a tyto varianty následně náležitě vyhodnotit a porovnat. V případě
variantního řešení záměru vyhodnotí posuzovatel všechny předložené varianty
z hlediska jejich přípustnosti (přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné) s ohledem
na zájmy ochrany přírody. U varianty podmíněně přípustné navrhne posuzovatel
případná opatření, která vyloučí, zmírní nebo kompenzují negativní vliv na cenné části
přírody. Dále porovná varianty a stanoví jejich pořadí z hlediska vlivů na chráněná
území a v závěru konstatuje nejpřijatelnější variantu. V případě, že dle názoru
posuzovatele je možné najít vhodnější řešení, která nejsou v aktualizovaných ZÚR PK
zahrnuta, je možné je ve vyhodnocení uvést a doporučit zařazení varianty návrhu
do aktualizace.
3. Požadujeme vyhodnotit vliv nově vymezených, aktualizovaných nebo jinak upravených
záměrů na dotčená zvláště chráněná území (ZCHÚ) kategorie NP, CHKO, NPR
a NPP, přičemž je nutno posoudit, zda tyto záměry respektují limity využití území.
Je nezbytné vyhodnotit, zda v důsledku realizace záměrů nemůže dojít k ohrožení
předmětů a cílů ochrany dotčených ZCHÚ (dáno zákonem příp. zřizovacím
předpisem). V rámci vyhodnocení navrhnout případná opatření, která vyloučí, sníží
nebo budou kompenzovat negativní vliv na ZCHÚ.
4. Požadujeme, aby posuzovatel v rámci vyhodnocení vlivů aktualizovaných ZÚR PK
na životní prostředí vypracoval závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska MŽP
k návrhu aktualizovaných ZÚR PK s uvedením zejména jasných výroků, zda lze
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí:
a. s koridorem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění
anebo nesouhlasit (pouze u nově navržených či upravených koridorů),
b. s aktualizací ZÚR PK jako celkem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.
V případě vyhodnocení variant se může výrok lišit k jednotlivým variantám.
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5. V rámci vyhodnocení vlivů aktualizovaných ZÚR PK na životní prostředí musí být
provedeno i vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. Vyhodnocení vlivů
na životní prostředí je třeba zpracovat jak na úrovni konkrétních koridorů, tak je
nezbytné vyhodnotit návrh aktualizovaných ZÚR PK jako celek s ohledem na širší
vztahy a vazby a v souvislosti se stavem v území a záměry v území schválenými
k realizaci či záměry uvažovanými.
6. Požadujeme vyhodnocení záboru
navržených či upravených koridorů.

zemědělského

půdního

fondu

(ZPF)

nově

7. U navržených či upravených koridorů vyhodnotit zásah do lesních porostů
či ochranného pásma lesa.
8. U nově navržených či upravených koridorů požadujeme vyhodnotit vlivy na krajinu
(zejména na krajinný ráz).
9. U nově navržených či upravených koridorů požadujeme vyhodnotit vlivy na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
10. U nově navržených či upravených koridorů požadujeme vyhodnotit vlivy na lokality
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. V rámci
hodnocení je nutné zohlednit zejména, o jaký konkrétní druh se jedná s ohledem
na jeho bionomii a stanovištní požadavky.
11. Do grafické části vyhodnocení požadujeme promítnout koridory technické infrastruktury
nadmístního významu a koridory pro veřejně prospěšné stavby a zájmy ochrany
přírody a krajiny, které vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny, a to zejména
ZCHÚ, území evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), přírodní
parky, regionální a nadregionální územní systém ekologické stability. Z požadovaného
zákresu by měly být zřejmé možné střety, které je nutno řešit.
12. Požadujeme vyhodnotit, zda vlivy nově navrhovaných či upravovaných záměrů mohou
zasahovat i mimo území České republiky. Pokud ano, pak u těchto přeshraničních vlivů
požadujeme konkretizovat míru jejich významnosti, specifikovat dopady na životní
prostředí a veřejné zdraví a identifikovat dotčené území.
Jelikož příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil ve svém stanovisku dle
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny významný vliv aktualizace ZÚR PK
na lokality soustavy Natura 2000, musí být aktualizace ZÚR PK předmětem
posouzení podle § 45i odst. 2 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nelze-li na základě posouzení vyloučit negativní vliv koncepce na lokality soustavy
Natura 2000, musí předkladatel již ve fázi návrhu aktualizace ZÚR PK před vydáním
stanoviska SEA dle § 37 odst. 6 stavebního zákona zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné,
alespoň zmírnit. Na základě výše uvedeného požadujeme zohlednit doručená
stanoviska dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Požadavky na vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR PK na lokality soustavy
Natura 2000:
13. V závěru posouzení musí být provedeno porovnání případně hodnocených variant
a doporučení té, která má nejmenší negativní vlivy na území EVL a PO (obdobně dle
požadavku 2. tohoto stanoviska). Přitom všechny varianty mající významné negativní
vlivy na území EVL a PO jsou z hlediska ochrany těchto území nepřijatelné – jestliže je
aktualizace ZÚR PK obsahuje, nemůže autorizovaná osoba navrhnout souhlasné
stanovisko SEA.
14. Závěry posouzení vlivů na území EVL a PO musí být zdůvodněny a jasně formulovány.
To znamená, že musí být provedeno vyhodnocení nových (upravovaných) aktivit
navrhovaných v aktualizovaných ZÚR PK ve vztahu ke konkrétním územím EVL a PO
a dotčeným předmětům ochrany, avšak v podrobnosti odpovídající informacím
poskytnutým ZÚR PK. U každé hodnocené aktivity ze ZÚR PK uvést bodové
ohodnocení vlivu včetně komentáře (zdůvodnění). V závěru vyhodnocení je nezbytné
uvést, zda aktualizované ZÚR PK jako celek nebudou mít významné negativní vlivy
na EVL a PO. Případně, nelze-li kvůli obecnosti aktualizace ZÚR PK (navrhovaných
aktivit) vyhodnotit vlivy na území EVL a PO, je třeba v závěru vyhodnocení uvést,
že toto musí být provedeno při posouzení níže postavené koncepce nebo záměru.

Mgr. Evžen Doležal v. r.
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