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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 POTŠTÁT 
 

Charakter a rozsah koncepce 
Návrh územního plánu řeší následující: 
- plochy pro bydlení (Z1 – Z15, Z73, Z77) 
- občanského vybavení  - plocha pro rozhlednu Z19 
- občanského vybavení  - rozšíření lyžařského areálu Z20 
- občanského vybavení  - zázemí lyžařského areálu Z74 
- výroby a skladování Z25 – Z28 
- veřejných prostranství Z30 – Z39 
- plochy výroby energie – malé vodní elektrárny Z48 – Z49 
- plochy technické infrastruktury Z50 – Z54 
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci Z60 – Z63, Z67, Z68 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční Z55, Z70 – Z72 
- plochy přestavby – sběrný dvůr P1, smíšené obytné P2 
- plochy výroby energie – větrné elektrárny Z40 – Z47 – plochy převzaty 

ze stávajícího územního plánu (schváleny změnou č. 1 a 4 územního plánu 
Potštát) 

- plocha R1 - územní rezerva pro výhledovou vodní nádrž Podlesný mlýn 
- plochy změn v krajině K1 – K10 
 
Umístění koncepce 

Kraj:   Olomoucký  
Obec:   Potštát  
Katastrální území: Potštát, Padesát Lánů, Kyžlířov, Boškov, Kovářov 

u Potštátu a Lipná 
 

Předkladatel koncepce 

Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát 
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Pořizovatel koncepce 
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, 
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice 
 
Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu 
Mgr. Zdeněk Frélich, osvědčení č.j. 39949/ENV/14, EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 
602 00 Brno, Černá Pole. 
 
Průběh posuzování: 
Podáním ze dne 9. 7. 2014 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen návrh zadání 
„Územního plánu Potštát“.  

Dne 22. 7. 2014 bylo pod č. j.: KUOK 69280/2014 vydáno stanovisko k návrhu 
zadání územního plánu Potštát s tím, že předmětný územní plán je nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Příslušným orgánem ochrany přírody podle ustanovení §75 a dle § 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 stanovisko, že 
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.  

Výše uvedené stanovisko k návrhu zadání s tím, že uvedený územní plán je nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo zveřejněno v Informačním systému 
SEA Ministerstva životního prostředí ČR (http://eia.cenia.cz/sea). 

Krajský úřad obdržel dne 18. 10. 2016 oznámení o konání společného jednání  
o návrhu územního plánu Potštát včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
na udržitelný rozvoj území spolu s žádostí o stanovisko k návrhu územního plánu 
Potštát. Předkladatelem je Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní 
prostředí a dopravy.  

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „Územní plán Potštát“, 
včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
proběhlo dne 16. 11. 2016 v 10:00 hodin na Městském úřadu Hranice. 

Krajský úřad, podáním ze dne 4. 1. 2017, obdržel od pořizovatele územního plánu 
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, 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, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „Územní plán 
Potštát“ 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.  

 

http://eia.cenia.cz/sea
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Návrh územního plánu vymezuje plochy výroby a skladování pro výstavbu větrných 
elektráren na zemědělské ploše. Jedná se o plochy Z40 - Z44 v Kyžlířově a Z45 - 
Z47 v Lipné. Tyto plochy jsou lokalizovány jednak mezi zástavbu Kyžlířova a Lipné 
(5 ks) a východně od Lipné (3 ks). Plochy byly schváleny již v rámci předchozích 
změn územního plánu Potštát a nyní jsou pouze do územního plánu převzaty (plochy 
v Kyžlířově v rámci změny č. 4 a plochy v Lipné změnou č. 1 územního plánu 
Potštát).  

Na základě návrhu „Územního plánu Potštát“, vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na životní prostředí, výsledku společného jednání a vypořádání došlých 
stanovisek a připomínek dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samospráv, 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 změny územního plánu na životní prostředí  

„Územního plánu Potštát“ 
 

za dodržení následujících podmínek: 

1) Plocha Z1 (smíšená obytná–venkovská), vymezená v k.ú. Potštát, bude 
podmíněně přípustná jako lokalita pro bydlení vzhledem ke stávající ploše 
smíšené výrobní a navrhované ploše Z 25 (plochy výroby a skladování- lehký 
průmysl. Do podmínek využití uvést, že stavby s chráněnými venkovními 
a vnitřními prostory budou umístěny v takové vzdálenosti od zdrojů hluku, 
aby byly splněny hygienické limity hluku v denní a noční době upravené 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně veřejného 
zdraví“) a jeho prováděcím právním předpisem na úseku ochrany zdraví před 
hlukem. Splnění této podmínky bude dokladováno v následném řízení dle 
stavebního zákona. 

Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínku 1) uvedenou 
ve stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, č.j. KHSOC/26698/2016/PR/HOK, ze dne 15. 12. 2016, 
uplatněnou z důvodu zajištění plnění ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona 
o ochraně veřejného zdraví a plnění hygienických limitů hluku stanovených 
v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění v chráněném venkovním prostoru 
staveb (protihlukové stěny, odstupy nemovitostí od zdrojů hluku).  

2) Plocha Z28 (výroby a skladování – zemědělská výroba), vymezená v k.ú. 
Potštát, bude podmíněně přípustná vzhledem k blízkosti stávajících ploch 
k bydlení – plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Splnění této podmínky 
bude dokladováno v následném řízení dle stavebního zákona. 

Zdůvodnění: Požadavek je stanoven s ohledem na podmínku 2) uvedenou 
ve stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, č.j. KHSOC/26698/2016/PR/HOK, ze dne 15. 12. 2016, 
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uplatněnou z důvodu zajištění plnění ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona 
o ochraně veřejného zdraví a plnění hygienických limitů hluku stanovených 
v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění v chráněném venkovním prostoru 
staveb (protihlukové stěny, odstupy nemovitostí od zdrojů hluku). 

3) Orgán ochrany ZPF krajského úřadu vydá souhlasné stanovisko k návrhu 
územního plánu Potštát  

Zdůvodnění: Územní plán je nutno upravit na základě připomínek orgánu 
ochrany ZPF uvedených v nesouhlasném stanovisku krajského úřadu ze dne 
8. 12. 2016, č.j. KUOK 117938/2016. 

4) V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé 
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces 
EIA), pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

5) Ve fázi vydání, uplatňování územního plánu Potštát a při případném 
následném zpracování projektových EIA konkrétních záměrů naplňujících 
vyhodnocený územní plán je nutno respektovat požadavky, vyplývající 
z kapitoly 12.1.1 (Souhrn dalších doporučení pro zlepšení působení územního 
plánu na životní 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 Potštát na životní 
prostředí: 

 U ploch vymezených v ochranném pásmu lesa (50 m) zajistit souhlas 
dotčeného orgánu. 

 U plochy Z1 minimalizovat zásahy do stávající zeleně. 

 U plochy Z8 zvážit úpravu vymezení s cílem omezit zásahy do zeleně 
a lesního porostu. 

 V rámci plochy Z27 zajistit dopravní napojení ze stávající silnice II/441 
a zajistit vhodný podíl zeleně pro tuto plochu. 

 U plochy Z70 zachovat manipulační prostor podél toku o šířce min. 6 
metrů a ponechat v max. možné míře břehovou zeleň podél toku. 

 V případě plochy TO – Z54 minimalizovat zásahy do stávající zeleně 
a využít ji ke snížení potenciálních negativních dopadů souvisejících 
s provozem sběrného dvora (ochrana před emisemi a hlukem, 
zakomponování lokality do krajiny). 
 
 

Závěrem upozorňujeme na § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, podle kterého je 
součástí odůvodnění územního plánu sdělení, jak bylo stanovisko k vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí zohledněno, s uvedením závažných 
důvodu, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 
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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 příslušné povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
Otisk úředního razítka 

 
 
 

 
 
 

Mgr. Radomír Studený 
vedoucí oddělení integrované prevence 

odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D. 
 
 
Obdrží:  

 Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, 
Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 


