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Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Č. j.: KUOK 102445/2016                  Olomouc 25. 10. 2016 

SpZn: KÚOK/86014/2016/OŽPZ/7119 

Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová 
Tel.: 585 508 627 
E-mail: l.barochova@kr-olomoucky.cz 

 
 
 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
VE FÁZI NÁVRHU  

 

 
podle 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 

 
 
Identifikační údaje: 
 
Název koncepce 
 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUZOVÁ 
 

Charakter a rozsah koncepce 
 
Návrh územního plánu Huzová se týká zejména ploch pro bydlení, veřejná 
prostranství a technickou infrastrukturu. Je navržena jedna plocha pro výrobu 
a skladování určená pro umístění celkem tří větrných elektráren. Dále jsou návrhem 
územního plánu řešeny plochy rekreace, včetně rekreace na plochách přírodního 
charakteru. Ve velké míře jsou navrhovány plochy přírodní a krajinné zeleně 
pro zalesnění a posílení ÚSES a zahrnuta protierozní a protipovodňová opatření. 
 
Návrh územního plánu vymezuje: 
 
1) Plochy změn – Z 

 Smíšené obytné - venkovské (SV) 
 k. ú. Huzová    Z1 – Z5 

k. ú. Arnoltice u Huzové  Z11  

 Smíšené obytné - rekreační (SR) 
 k. ú. Veveří u Huzové Z13  

 Veřejná prostranství (PV) 

 k. ú. Huzová    Z6, Z7, Z20 
 k. ú. Arnoltice u Huzové Z18 
 k. ú. Veveří u Huzové Z14, Z15 

 Výroba a skladování - specifická (VX) 
 k. ú. Huzová    Z8 
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 Technická infrastruktura (TI) 

 k. ú. Huzová    Z9, Z10  
 k. ú. Arnoltice u Huzové  Z16, Z17 

 Dopravní infrastruktura - účelové komunikace (DU) 

 k. ú. Arnoltice u Huzové  Z12 

 Rekreace - agroturistika (RA) 

 k. ú. Huzová    Z19 

  

2) Plochy přestavby - P 

 Smíšené obytné - venkovské (SV) 
 k. ú. Huzová    P1 – P4 

k. ú. Arnoltice u Huzové P17 – P22 

      Smíšené obytné - rekreační (SR) 
k. ú. Veveří u Huzové P24, P25 

      Veřejná prostranství (PV) 
k. ú. Huzová   P5 – P8, P32 
k. ú. Veveří u Huzové P29, P30 

      Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
k. ú. Veveří u Huzové P28 

      Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 
k. ú. Huzová   P9, P10 

      Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
k. ú. Huzová   P11 

      Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 
k. ú. Huzová   P12 
k. ú. Veveří u Huzové P27 

      Rekreace – specifická (RX) 
k. ú. Veveří u Huzové P26 

      Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 
k. ú. Huzová   P13, P14 

      Zeleň - ochranná a izolační (ZO) 
k. ú. Huzová   P15 

      Zeleň - přírodního charakteru (ZP) 
k. ú. Huzová   P16 
k. ú. Veveří u Huzové P31 

      Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) 
k. ú. Arnoltice u Huzové P23 
 

3) Plochy změn v krajině - K 

 Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 

 k. ú. Huzová    K1 
 k. ú. Veveří u Huzové K70 

 Zeleň soukromá a vyhrazená (zahrady, sady) (ZS) 

 k. ú. Huzová    K2, K37 
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      Plocha lesní (NL) 
k. ú. Huzová   K3 

      Zeleň přírodního charakteru (ZP) 
k. ú. Huzová   K4 – K36 
k. ú. Arnoltice u Huzové K44 – K63 
k. ú. Veveří u Huzové K66 - K69 

      Plochy přírodní (NP) 
k. ú. Huzová   K38, K39 
k. ú. Arnoltice u Huzové K64, K65 

      Plochy smíšené nezastavěného území (NSzpv) 
k. ú. Huzová   K40 – K42 

 
Umístění koncepce 

 
Kraj:   Olomoucký 
Obec:   Huzová 
Katastrální území: Huzová, Arnoltice u Huzové, Veveří u Huzové 

 
Předkladatel koncepce 
 
Obec Huzová, Huzová 325, 793 57 Huzová 
 
Pořizovatel koncepce 
 
Obecní úřad Huzová (prostřednictvím kvalifikované osoby) 
 
Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu 
 
- Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, držitelka autorizace dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. 34671/ENV/11 
- RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Polívkova 15, 779 00 Olomouc, držitel autorizace dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. 42028/ENV/14   
 
 
Průběh posuzování: 

 
Podáním ze dne 1. 8. 2014 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen návrh zadání 
územního plánu Huzová. 
 
Dne 28. 8. 2014 bylo pod č. j. KUOK 79208/2014 vydáno stanovisko k návrhu zadání 
územního plánu Huzová se závěrem: „Územní plán Huzová“ je nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Uvedené stanovisko 
k návrhu zadání s tím, že územní plán bude nutno posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí, bylo zveřejněno v Informačním systému SEA Ministerstva 
životního prostředí ČR (http://eia.cenia.cz/sea). 
 

Příslušným orgánem ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4  
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), byl krajský úřad, který 
v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydal, 

http://eia.cenia.cz/sea
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pod č. j. KUOK 79225/2014 dne 28. 8. 2014, stanovisko, že uvedená koncepce 
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, proto zpracování posouzení vlivu územního plánu Huzová 
na lokality soustavy Natura 2000, dle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
požadováno nebylo. 
 
Krajský úřad obdržel dne 15. 6. 2016 oznámení o společném jednání s dotčenými 
orgány o návrhu územního plánu Huzová, včetně vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, spolu s žádostí o stanovisko k návrhu 
územního plánu Huzová. Předkladatelem je Obecní úřad Huzová, Huzová 325, 
793 57 Huzová. Stanovisko k návrhu územního plánu Huzová bylo krajským úřadem 
vydáno dne 3. 8. 2016 pod č. j. KUOK 79595/2016.  
 
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „Územní plán 
Huzová“, včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, proběhlo dne 12. 7. 2016 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Huzová. 
 
Krajský úřad podáním ze dne 26. 8. 2016 obdržel od pořizovatele územního plánu 
Obecního úřadu Huzová stanoviska, připomínky a výsledky konzultací spolu se 
žádostí o vydání stanoviska k návrhu koncepce dle § 10g zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí ve smyslu ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „Územního plánu 
Huzová“ bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní 
prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona. 
 
Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné  
pro vydání stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Na základě návrhu „Územního plánu Huzová“, vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na životní prostředí, výsledku společného jednání a vypořádání došlých 
stanovisek a připomínek dotčených správních úřadů, dotčených územních 
samospráv a veřejnosti, krajský úřad, jako příslušný orgán podle § 22 e) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10g  a § 10i odst. 2 
citovaného zákona vydává 

 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 
 

k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu 
 

„Územního plánu Huzová“ 
 

při splnění následujících požadavků: 
 
1) Plocha RN/K70 (rekreace na plochách přírodního charakteru), vymezená 

v k. ú. Veveří u Huzové pro realizaci sjezdové tratě, bude z návrhu územního 
plánu Huzová vypuštěna. 
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Zdůvodnění: Požadavek na vypuštění plochy RN/K70 z návrhu územního plánu 
Huzová je stanoven na základě požadavků Ministerstva životního prostředí, 
odboru výkonu státní správy VIII, stanovisko č. j. 47800/ENV/16 ze dne 
26. 7. 2016, a krajského úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
stanovisko č. j. KUOK 79595/2016 ze dne 3. 8. 2016, uplatněných z důvodu, že 
nebylo prokázáno respektování zásad ochrany ZPF ve smyslu ustanovení § 4 
a ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění.  
 

2) Plocha VX/Z8 (výroba a skladování – specifická), vymezená v k. ú. Huzová 
pro výstavbu tří větrných elektráren, bude z návrhu územního plánu Huzová 
vypuštěna. 
Zdůvodnění: Požadavek na vypuštění plochy VX/Z8 je stanoven zejména 
z důvodu nesouhlasného stanoviska Městského úřadu Šternberk, Odboru 
životního prostředí, k návrhu územního plánu Huzová, č. j. MEST 79497/2016 
ze dne 11. 8. 2016, vydaného v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. q) 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
 
Plocha VX/Z8 o celkové výměře 9,6313 ha se nachází v nadmořské výšce 640 –
 660 m n. m. v k. ú. Huzová, cca 1,8 km od intravilánu obce Huzová, v těsné 
blízkosti hranice Přírodního parku Sovinecko. Je lokalizována do vrcholových 
partií Nízkého Jeseníku, které jsou pohledově exponovaným územím v blízkosti 
zlomového svahu na rozhraní Nízkého Jeseníku a Hornomoravského úvalu. 
Maximální výška větrných elektráren je dle návrhu územního plánu 175 m. Orgán 
ochrany přírody Městského úřadu Šternberk (dále jen „OOP“) se při posouzení 
vlivu vymezení plochy pro výstavbu tří větrných elektráren (dále jen „VE“) 
na zákonem chráněné části přírody a krajiny zaměřil, z důvodu povahy 
posuzovaného záměru, na ochranu krajinného rázu, který je chráněn dle 
ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. OOP vycházel mimo jiné 
ze znaleckého posudku „Posouzení ploch vymezených v návrhu územního plánu 
obce Huzová pro výrobu elektrické energie z větrných elektráren z hlediska jejich 
vlivu na krajinný ráz“ ze srpna 2016 (dále jen „znalecký posudek“), který má 
krajský úřad též k dispozici.  
 
Znalecký posudek vypracoval Dr. Ing. Jiří Vrubel, Otická 37, 746 01 Opava, IČ: 
12120421, soudní znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Ostravě, 
č. j. Srp. 4988/86 ze dne 21. 11. 1986, pro základní obor ochrana přírody, 
zemědělství, pro odvětví výroba rostlinná, se specializací odhadování škod 
způsobených průmyslovými exhalacemi na zemědělské výrobě. Při hodnocení 
vlivu návrhu územního plánu Huzová na krajinný ráz znalec postupoval vedle 
zákonných ustanovení také dle metodického postupu zpracovaného kolektivem 
autorů I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek a P. Sklenička „Posouzení vlivu 
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz ve smyslu 
ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny“.  
 
Z analýzy viditelnosti, která je součástí znaleckého posudku vyplývá, že VE 
budou zřetelné až silně viditelné v širokém okolí, zejména v bezlesých částech 
krajiny kolem obcí a jejich místních částí (v závorce uvedena vzdálenost obce 
od VE): Huzová (2 km), Arnoltice (3,5 km), Dalov (3,5 km), Jiříkov (5,5 km) 
a Horní Loděnice (6 km). Dobrá viditelnost VE bude také z části území kolem 
Karlova (6 km), Křížova (6 km), Těchanova (7 km) a Rýžoviště (7 km), spíše 
slabá viditelnost bude z Rudy, kde se nachází významné vyhlídkové místo 
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Křížový vrch a křížová cesta. VE budou viditelné také z oblasti Hané (Uničovsko 
a některé obce mezi Šternberkem a Olomoucí) a Rýmařovska (např. Horní 
Město), přičemž z oblasti Hané bude ovlivněn také velmi exponovaný pohledový 
horizont Nízkého Jeseníku nad Šternberkem (obdobně jako u stávajících VE 
u Horní Loděnice). Předmětné VE budou silně nebo zřetelně viditelné také 
z mnoha nezalesněných ploch na území přírodního parku Sovinecko, budou 
viditelné z řady vyhlídkových míst v okolí. Současně platí, že viditelnost VE bude 
(při zachování maximální výšky do 175 m – maximální výška vrtule) oproti výše 
uvedenému (analýza výšky 120 m – předpokládaná výška tubusu) ještě výrazně 
vyšší (tj. z více míst Hornomoravského úvalu, Rýmařovska, Moravskoberounska 
apod.). Na základě těchto skutečností vyhodnotil znalec ve znaleckém posudku 
vlivy plánovaného záměru výstavby VE na jednotlivá kritéria krajinného rázu 
stanovená zákonem o ochraně přírody a krajiny takto: Významný vliv má 
výstavba VE umístěných na ploše vymezené v návrhu územního plánu Huzová 
na přírodní charakteristiky a hodnoty, estetické hodnoty, harmonické měřítko 
a harmonické vztahy, tedy na nejvýznamnější hodnoty krajinného rázu chráněné 
zákonem o ochraně přírody a krajiny. Středně významný vliv má výstavba VE 
na kulturní a historické charakteristiky, významné krajinné prvky a kulturní 
dominanty. Z výše uvedeného hodnocení ve znaleckém posudku vyplývá, že 
využití plochy vymezené pro výstavbu VE v návrhu územního plánu Huzová 
bude představovat významný negativní vliv na jednotlivé významné znaky 
krajinného rázu nacházející se v území dotčeném záměrem. Významný negativní 
vliv lze předpokládat především na přírodní charakteristiky a hodnoty v území, 
které jsou chráněné zejména v rámci Přírodního parku Sovinecko, který se 
nachází v těsném sousedství plochy vymezené pro výstavbu VE. Současně 
budou narušeny estetické hodnoty krajiny (harmonická krajina s otevřenými 
plochými hřebeny a dalekými rozhledy ohraničené lesními celky) nacházející se 
současně na vizuálně silně exponovaném zlomovém svahu Nízkého Jeseníku 
nad Hornomoravským úvalem. Využitím dané plochy pro navržený účel by došlo 
k významnému negativnímu ovlivnění dosud zachovalé části krajiny včetně 
Přírodního parku Sovinecko, jehož krajinný ráz dosud není obdobnými stavbami 
zasažen. VE by představovaly novou technickou dominantu, která bude vizuálně 
ovlivňovat významnou část bezlesí v Přírodním parku Sovinecko. Vertikální 
výškové stavby o maximální výšce 175 m plošně významně přesahují území 
lokality i území obce Huzová a zasahují vizuálně a vjemově do území většího 
počtu obcí v širším okolí. Realizací záměru by navíc došlo k dalšímu negativnímu 
ovlivnění tohoto krajinářsky hodnotného území díky kumulaci již exitujících VE 
v k. ú. Horní Loděnice a Hraničné Petrovice.  
 
Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, který je nadřazen zájmu 
kolektivnímu, jakým je výstavba VE. Z tohoto důvodu a na základě výše 
uvedených zjištění a závěrů, které jsou podloženy znaleckým posudkem 
zpracovaným soudním znalcem v oboru ochrana přírody, OOP konstatuje, že 
plocha vymezená v návrhu územního plánu Huzová ke stavbě VE v k. ú. Huzová 
je z pohledu ochrany hodnot krajinného rázu území nevhodná a navrhuje její 
vypuštění z návrhu ÚP Huzová. 
 
Obsahově shodné připomínky k návrhu územního plánu Huzová vyjadřující 
nesouhlas s vymezením plochy VX/Z8 v k. ú. Huzová pro výstavbu VE dále 
uplatnila obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Šternberk, a 27 zástupců z řad 
veřejnosti.              
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3) Plocha SV/P3 (smíšená obytná – venkovská), vymezená v k. ú. Huzová, bude 
podmíněně přípustná jako lokalita pro bydlení. Přípustnost bude posouzena 
v rámci následného řízení dle stavebního zákona průkazem splnění hygienických 
limitů hluku z provozu plánovaného výrobního areálu na ploše přestavby 
VD/P13, v denní a noční době, pro chráněný venkovní prostor stavby. 
Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínku č. 1 uvedenou 
ve stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, č. j. KHSOC/15639/2016/OC/HOK ze dne 5. 8. 2016, uplatněnou 
z důvodu zajištění plnění ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4, a § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně veřejného 
zdraví“) za účelem ochrany obyvatelstva před hlukem z výroby, k zajištění 
podpory veřejného zdraví. 

 
4) Plocha SV/P4 (smíšená obytná – venkovská), vymezená v k. ú. Huzová, bude 

podmíněně přípustná jako lokalita pro bydlení. Přípustnost bude posouzena 
v rámci následného řízení dle stavebního zákona průkazem splnění hygienických 
limitů hluku z provozu komunikace II/445, v denní a noční době, pro chráněný 
venkovní prostor stavby. 
Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínku č. 2 uvedenou 
ve stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, č. j. KHSOC/15639/2016/OC/HOK ze dne 5. 8. 2016, uplatněnou 
z důvodu zajištění plnění ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4, a § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem ochrany obyvatelstva před hlukem 
z dopravy, k zajištění podpory veřejného zdraví. 
 

5) Plocha VD/P13 (výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba), vymezená 
v k. ú. Huzová, bude podmíněně přípustná jako lokalita pro výrobu. Okolní 
stávající i plánovaná bytová zástavba (plocha přestavby P3) nesmí být negativně 
ovlivněna provozem vzniklé výroby. Přípustnost bude posouzena v rámci 
následného řízení dle stavebního zákona. V chráněném venkovním prostoru 
stávajících i plánovaných staveb pro bydlení budou splněny hygienické limity 
hluku v denní a noční době, upravené § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínku č. 3 uvedenou 
ve stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, č. j. KHSOC/15639/2016/OC/HOK ze dne 5. 8. 2016, uplatněnou 
z důvodu zajištění plnění ustanovení § 2 odst. 2, 3 a 4, a § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem ochrany obyvatelstva před hlukem 
z provozu výrobního areálu jako stacionárního zdroje hluku a zajištění podpory 
veřejného zdraví. 
 

6) V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné 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.  

 
7) Ve fázi vydání, uplatňování územního plánu Huzová a při případném následném 

zpracování projektových EIA konkrétních záměrů naplňujících vyhodnocený 
územní plán je nutno respektovat požadavky, vyplývající z kapitoly 8 (Popis 
navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
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prostředí) a kapitoly 11 (Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených 
plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí) vyhodnocení vlivů územního plánu Huzová na životní prostředí: 

 
- Při realizaci budoucí sjezdové tratě v ploše RN/K1 nezasahovat do porostů 
dřevin na mezích. 

- Zachovat v co největší míře přírodní charakter plochy RN/P12, s minimem 
zástavby, a vyloučit zásahy do vodního toku. 

- Před realizací budoucí výstavby na ploše SV/Z5 provést biologický průzkum 
a dále postupovat dle zákona o ochraně přírody a krajiny, z důvodu možného 
ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů. 

- Zachovat vzrostlý javor klen (Acer pseudoplatanus) rostoucí v jižní části 
plochy SR/Z13. 

- Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla 
zachována kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo 
zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků nebo zvýšenému 
riziku negativních dopadů bořivých větrů na okrajové části lesních porostů. 

- Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu 
s postupem výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

- Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo 
v daném území nebo jeho blízkém okolí. 

- U staveb v záplavových územích volit takové technické řešení 
a zabezpečení, aby nedošlo ke zhoršení průchodu případné povodňové vlny 
a k rozplavení případně ukládaných sypkých materiálů.  

- U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo 
o šířce 6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. 

- Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak, aby funkčnost 
protipovodňových opatření zůstala zachována. 

- Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod 
ze zastavěných a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možné) nebo 
retence. 

- V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného 
rázu. 

- Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách 
veřejné zeleně používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám 
nepůvodních druhů rostlin. 

- Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, 
případně zajistit zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních 
migračních cest kolem nově vymezených ploch výstavby. 

- Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných 
dominant podrobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 
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Závěrem upozorňujeme na § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, podle kterého je 
součástí odůvodnění územního plánu sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 
citovaného zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodu, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.  
 
 
 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
 
 

otisk úředního razítka 

 
 
 

Mgr. Radomír Studený 
vedoucí oddělení integrované prevence 

Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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