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Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Věc: Stanovisko MŽP k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje k částem řešení, které byly od společného jednání změněny

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje, jako příslušný orgán územního
plánování dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznámil v souladu s ustanovením § 42 odst. 6 a § 39 odst. 1 stavebního zákona konání
veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále
jen „AZÚR č. 4 PlK či AZÚR“), které se uskutečnilo dne 3. října 2018 v budově Krajského úřadu
Plzeňského kraje.

Ministerstvo životního prostředí uplatňuje na základě ustanovení § 39 odst. 2
stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence (dále také „OPVIP“), jako dotčený orgán dle § 21 písm. k)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZPV“) následující stanovisko k návrhu AZÚR č. 4 PlK.
Pořizovatele AZÚR upozorňujeme na skutečnost, že se opomenul zabývat povinnostmi
schvalujícího orgánu, které vyplývají z § 10g odst. 5 a 6 ZPV, kdy předkladatel koncepce
(v tomto případě pořizovatel AZÚR) je povinen zpracovat tzv. prohlášení. Tento požadavek byl
uveden ve Stanovisku Ministerstva životního prostředí podle § 10g ZPV k návrhu Aktualizace
č. 4 PlK vydaného dne 4. července 2018 pod č. j. MZP/2018/710/2057 (dále jen „Stanovisko
SEA“).
Odůvodnění:
Prohlášení dle výše citovaného zákonného ustanovení se skládá z následujících bodů, a to:
a) informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající
ze stanoviska ke koncepci,
b) informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud
byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a ZPV,
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
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d) informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí,
e) informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h ZPV.
Dle § 10i odst. 1 ZPV má být § 10g ZPV použit přiměřeně, tzn., že postačuje zpracovat prohlášení
v intencích stavebního zákona. K naplnění výše uvedeného lze využít např. relevantní kapitoly
Odůvodnění AZÚR č. 4 PlK. Z důvodu řádného naplnění požadavků vyplývajících z § 10g odst. 5
ZPV resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých
plánů a programů na životní prostředí je však nutné na zpracování prohlášení nahlížet nejenom
z pohledu územního plánování a zohlednit tak výstupy z procesu pořizování AZÚR, ale zároveň
také optikou posuzování vlivů na životní prostředí a zohlednit tak v prohlášení závěry z procesu
posuzování vlivů AZÚR na životní prostředí a veřejné zdraví.
MŽP dále prostřednictvím Stanoviska SEA upozornilo pořizovatele AZÚR na další povinnost
vyplývající z § 10h ZPV, a to konkrétně na nutnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (týká se rovněž písm. e) prohlášení). Ani tento
požadavek nebyl reflektován. Jak bude tzv. monitoring probíhat (jak časté bude sledování
a rozbor vlivů na životní prostředí, jaké monitorovací ukazatele vlivů na životní prostředí budou
používány, kde tyto výsledky budou shromažďovány a zveřejňovány) je nutné stanovit
a zapracovat do Odůvodnění AZÚR, a to společně se závazkem, že pokud budou zjištěny
nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, dojde k přijetí
opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a bude o tomto informováno MŽP a dotčené
orgány. Zároveň bude rozhodnuto o změně koncepce.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky
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