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Návrh I. Zprávy o uplatňování Územního plánu Štěpánov za období 2015 - 2019,
jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Štěpánov - stanovisko
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), dle § 22 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, dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle
§ 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e)
a § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s § 55 odst. 1 a podle § 47 odst. 1 až
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, sděluje k návrhu I. Zprávy o uplatňování Územního plánu Štěpánov
za období 2015 - 2019, jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1
Územního plánu obce Štěpánov:
Územní plán Štěpánov řeší katastrální území Březce, Moravská Huzová, Stádlo
a Štěpánov u Olomouce. Na základě této Zprávy bude pořízena Změna č. 1
Územního plánu Štěpánov. Plochy pro občanské vybavení, výroba a skladování,
rekreace jsou platným územním plánem navrženy dostatečně a jsou průběžně
využívány. Změnou č. 1 budou zejména prověřeny plochy bydlení (BV – bydlení
v RD - venkovské a SV – smíšené obytné venkovské), plocha drobné řemeslné
výroby VD a související dopravní a technické infrastruktury.
Ochrana přírody – zpracovala Mgr. Eva Stodolová (tel: 585 508 425)
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, po posouzení koncepce „I. ZPRÁVA
O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚPÁNOV za období 2015 – 2019“
vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi a záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost
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evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve správním obvodu krajského
úřadu.
Odůvodnění:
Předloženým materiálem je návrh I. Zprávy o uplatňování územního plánu Štěpánov,
jehož součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP. Prioritou
pro řešení změny č. 1 je především prokázat potřebu vymezení nových
zastavitelných ploch. Územní plán Štěpánov řeší katastrální území Březce,
Moravská Huzová, Stádlo a Štěpánov u Olomouce. K tomu orgán ochrany přírody
uvádí: Řešené území ve správním obvodu krajského úřadu leží mimo území
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Nejbližší lokalitou soustavy Natura
2000 je evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví a stejnojmenná ptačí
oblast, která se nachází v okrajových částech katastrálního území Štěpánov
u Olomouce. Po seznámení se s předloženou dokumentací orgán ochrany přírody
dospěl k závěru, že koncepce vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět
ochrany výše uvedených lokalit, a tedy žádné lokality soustavy Natura 2000.
Vzhledem k tomu, že část území leží na území chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví, je příslušným orgánem ochrany přírody k vydání stanoviska dle § 45i odst.
1 zákona podle § 78 zákona rovněž Agentura ochrany přírody a krajiny ČR –
Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, vyjma § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny.
Posuzování vlivů na životní prostředí – zpracovala Ing. Barbora Plainerová
(tel: 585 508 602)
Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření věcně příslušných
oddělení krajského úřadu, provedl krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu
stavebního zákona, posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní
prostředí, podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
s následujícím závěrem: „Změnu č. 1 Územního plánu Štěpánov“ není nezbytné
a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Krajský úřad vycházel z návrhu I. Zprávy o uplatňování Územního plánu Štěpánov
za období 2015 - 2019, jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1
Územního plánu Štěpánov. Předmětem změny č. 1 bude zejména vymezení ploch
pro bydlení a plochy drobné řemeslné výroby včetně související dopravní a technické
infrastruktury. Provádění koncepce nemůže mít možnost významných
environmentálních vlivů dle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu,
který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu
uvedeného zákona. Krajský úřad také přihlédl ke skutečnosti, že posuzovaný územní
plán nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska krajského
úřadu a níže uvedeného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví,
příslušných orgánů ochrany přírody.
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Krajský úřad obdržel podání ze dne 5. 4. 2019, pod č. j.: S/742/OM/19-1045/OM/19
stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko,
oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen „Agentura“). Agentura jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny vydala v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona stanovisko s tím, že lze vyloučit,
že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost evropsky
významné lokality Litovelské Pomoraví nebo ptačí oblasti Litovelské Pomoraví
s následujícím odůvodněním: Předložená koncepce je v dotčeném území natolik
obecná, že nelze prokázat její vliv na biotopy nebo druhy, jež tvoří předměty ochrany
EVL a PO Litovelské Pomoraví, a proto Agentura významný vliv na příznivý stav
předmětů ochrany nebo celistvost EVL a PO vyloučila. Případné korekce koncepce
z důvodu ochrany EVL a PO budou Agenturou jako DOSS uplatněny v souhrnném
stanovisku v dalších fázích projednávání změny ÚP.
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.
Ochrana zemědělského půdního fondu - zpracoval Ing. František Sedláček
(tel: 585 508 408)
Souhlasíme s návrhem zprávy o uplatňování ÚP Štěpánov, za uplynulé období.
Odůvodnění:
K návrhu zprávy o uplatňování ÚP Štěpánov nemáme výhrady z hlediska ochrany
ZPF, neboť neshledáváme rozpory se zásadami ochrany ZPF obsaženými
v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.
Lesní hospodářství – zpracovala Mgr. Nina Kuncová (tel: 585 508 404)
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny.
Krajský úřad dále upozorňuje na ustanovení § 13 lesního zákona, kde je uvedeno, že
veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „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 pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL).
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Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně
plánovací dokumentace.
Ochrana ovzduší – zpracoval Miroslav Kučera (tel: 585 508 407)
Krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany ovzduší, vydává stanoviska k územnímu
plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování.
Na základě výše uvedeného legislativního zmocnění orgán ochrany ovzduší
krajského úřadu sděluje, že k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Štěpánov nemá
v dané fázi projednávání připomínky.
V souvislosti s následnou 1. změnou územního plánu, v rámci které bude provedena
jeho aktualizace, je nutné upozornit:
 Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat
požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování
kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“, který byl Ministerstvem životního
prostředí (dále jen „MŽP“) zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje. Tento
koncepční dokument byl v souladu se zákonem vydán MŽP formou Opatření obecné
povahy, které nabylo účinnosti dne 7. 6. 2016.
 Dále je nutné upozornit na další koncepční dokumenty v oblasti ochrany ovzduší:
o Dne 2. 12. 2015 byl usnesením vlády ČR č. 978 schválen „Národní program
snižování emisí České republiky“.
o Dne 2. 12. 2015 byla usnesením vlády ČR č. 979 schválena „Střednědobá
strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“.
Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,
ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako 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
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