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Návrh zadání Územního plánu Vikantice  
– stanovisko a vyjádření 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také 
„krajský úřad“), v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), v platném znění, obdržel dne 10. 12. 2019 oznámení o projednání 
„Návrhu zadání Územního plánu Vikantice“ ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
  
Krajský úřad k návrhu zadání územního plánu vydává dle § 47 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko a dále dle § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje vyjádření 
s požadavky na obsah změny územního plánu vyplývajícími z příslušných právních 
předpisů: 
 
Předmětem návrhu Územního plánu Vikantice bude zejména stanovení hlavních ploch  
pro rozvoj bydlení, určených zejména pro novou výstavbu rodinných domů; stabilizace 
stávajících ploch občanské vybavenosti a rekreace; dořešení vnitřní, cyklistické a pěší 
dopravy s cílem zvýšení prostupnosti území a dosažení optimální dopravní obslužnosti 
funkčních ploch, včetně koncepčního řešení klidové dopravy; návrh opatření  
na zemědělském půdním fondu s cílem snížení erozní ohroženosti půd a zvýšení ekologické 
stability území; vytvoření podmínek pro posilování trvale udržitelného rozvoje území, 
realizaci chybějících prvků ÚSES a tvorba krajiny. 
 
A. Stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), v platném znění - zpracovala Ing. Barbora Plainerová  
(tel. 585 508 602) 
 
Krajský úřad, jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, na základě obsahu návrhu zadání, kritérií uvedených v příloze č. 8 
citovaného zákona a vyjádření příslušných oddělení Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, po posouzení vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí dle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, s následujícím závěrem: „Územní plán Vikantice“ je nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 
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Nedílnou součástí návrhu Územního plánu Vikantice v dalším stupni územně 
plánovací dokumentace bude: 
 

a) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle § 50 stavebního 
zákona, zpracované na základě § 19 odst. 2 stavebního zákona v rozsahu přílohy 
stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.  

 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na složky 
životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných 
opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 

- Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění 
hydrologických poměrů. 

- Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.  
- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 
- Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 

dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních 
vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem 
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit. 
 

b) Posouzení vlivu Územního plánu Vikantice na lokality soustavy Natura 2000 dle 
§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 

Návrh řešení územně plánovací dokumentace, včetně vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000, předá pořizovatel krajskému 
úřadu pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Odůvodnění:  
Krajský úřad vycházel z návrhu zadání Územního plánu Vikantice. Krajský úřad uplatnil 
požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí 
(SEA) z důvodu, že u výše uvedené koncepce nebyl vyloučen její významný vliv na předmět 
ochrany nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak vyplývá 
ze stanoviska orgánu ochrany přírody, krajského úřadu, příslušného dle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vydaného v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, pod č. j. KUOK 3227/2020, dne 8. 1. 2020, s odůvodněním: Orgán ochrany přírody 
vycházel z koncepce návrh zadání Územního plánu Vikantice. Na celém zájmovém území 
obce je vymezena ptačí oblast CZ0711016 Králický Sněžník, kde je předmětem ochrany 
chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Jelikož je návrh zadání příliš obecný, nedá se 
posoudit, zda může mít významně negativní vliv na předmět ochrany jmenované ptačí 
oblasti. Autorizovanou osobou proto bude nutné dle ust. § 45i zákona vyhodnotit, 
zda uvedený návrh zadání může mít významný vliv na předmět ochrany jmenované lokality 
soustavy Natura 2000. 
 
S ohledem na výše uvedené stanovisko orgánu ochrany přírody, krajského úřadu, 
provádění koncepce může mít významné environmentální vlivy dle kritérií uvedených 
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v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je nutno zpracovat posouzení 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). 
 
Krajský úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora 
– oznamovatele záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto 
zákona, upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry 
naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle zvláštních 
právních předpisů. 
 
B. Požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů  
 
Krajský úřad, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 
podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění (dále také „zákon o ochraně ZPF“), podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném 
znění, podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění (dále také „zákon o ochraně ovzduší“), k návrhu zadání Územního 
plánu Vikantice sděluje:    
  
1. Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny - zpracoval Mgr. Tomáš Berka  
(tel. 585 508 389) 
 
Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (dle § 45i odst. 1 zákona  
o ochraně přírody a krajiny) bylo vydáno v samostatném stanovisku krajského úřadu, 
orgánu ochrany přírody, č. j. KUOK 3227/2020 ze dne 8. 1. 2020. Významný vliv koncepce 
na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen. 
 
Odůvodnění:   
Orgán ochrany přírody vycházel z koncepce Návrh zadání územního plánu Vikantice.  
Na celém zájmovém území obce je vymezena ptačí oblast CZ0711016 Králický Sněžník, 
kde je předmětem ochrany chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Jelikož je návrh zadání 
příliš obecný, nedá se posoudit, zda může mít významně negativní vliv na předmět ochrany 
jmenované ptačí oblasti. Autorizovanou osobou proto bude nutné dle ust. § 45i zákona 
vyhodnotit, zda uvedený návrh zadání může mít významný vliv na předmět ochrany 
jmenované lokality soustavy Natura 2000.    
 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody upozorňuje na respektování ploch s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a prvků ÚSES. Výskyt těchto druhů lze ověřit 
např. v Nálezové databázi ochrany přírody (© AOPK ČR) nebo lépe terénním průzkumem. 
 
Odůvodnění:  
Při umisťování ploch je nutné ověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, aby 
nedocházelo ke kolizi s jejich ochranou podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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2. Z hlediska zákona o ochraně ZPF - zpracovala Ing. Lada Malá, Ph. D  
(tel. 585 508 622) 
 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“) souhlasíme s dalším 
rozpracováním předloženého návrhu zadání Územního plánu Vikantice. Současně orgán 
ochrany ZPF upozorňuje pořizovatele ÚP, že dne 15. 11. 2019 vstoupila v účinnost 
vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu, nově upravující způsob vyhodnocování záborů ZPF při pořizování  
a zpracování územně plánovací dokumentace. 
 
3. Z hlediska lesního zákona - zpracovala Mgr. Nina Kuncová (tel. 585 508 404) 
 

Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), není-li příslušné ministerstvo. 
Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 13 lesního zákona, kde je uvedeno, že veškeré 
PUPFL musí být účelně obhospodařovány, jejich využití k jiným účelům je zakázáno. 
V souladu s ustanovením § 14 lesního zákona jsou pořizovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. 
Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. 
Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky lesního zákona a vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na PUPFL. 
Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně plánovací 
dokumentace. 
 
4. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší - zpracoval Ing. Josef Neier  
(tel. 585 508 634) 
 
Krajský úřad vydává stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu 
jeho pořizování.  
Na základě uvedeného legislativního zmocnění orgán ochrany ovzduší sděluje, že k návrhu 
zadání Územního plánu Vikantice a především k uvedeným prioritám v oblasti ochrany 
ovzduší,  nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínky a souhlasíme s předloženým 
návrhem zadání Územního plánu Vikantice. 
 
Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon 
o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.  
 
 
                         otisk úředního razítka 

 
 

Ing. Josef Veselský 
vedoucí Odboru  

životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová 


