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STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh
územního plánu Vysoké Veselí“ podle § 22 písm. e) 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 (dále jen „zákon EIA“)
Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“): Městský úřad Jičín – úřad územního plánování, Žižkovo náměstí 18,
506 01 Jičín
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Alena Koutová (SURPMO, a.s.,
Projektové středisko Hradec Králové); prosinec 2011
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing. Jiří Klicpera CSc. (autorizovaná
osoba podle § 19 zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
č.j. 16091/4310/OEP/92, resp. 56684/ENV/11); říjen 2011
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000: RNDr. Marek Banaš,
Ph.D. [autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“); rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 630/3242/04]; říjen 2011
Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 22.04.2011 (č.j. 7009/ZP/2011); předmětem
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

vyhodnocení měly být především plochy přestavby technické infrastruktury. Předkládaný
návrh zadání nevylučoval vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona EIA. Bylo třeba vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny,
narušení faktoru pohody bydlení a změn vodního režimu v zájmovém území. V případě, že by
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, krajský úřad, ve svém stanovisku nevyloučil
možný významný negativní vliv předkládané územně plánovací dokumentace na lokality
soustavy Natura 2000, bylo nutné vypracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí
i s ohledem na tuto skutečnost.
Společné jednání ve smyslu ustanovení § 50 stavebního zákona o návrhu územního
plánu Vysoké Veselí se konalo 26.1.2012 na Městském úřadu Jičín;
Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí, výsledku společného jednání vydává
krajský úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA
I . s o u h l a s n é stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu Vysoké Veselí
s podmínkami:
1. Pro plochu Z1 pořídit územní studii.
2. Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena náhradní
výsadba, a to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně.
I I . s o u h l a s n é stanovisko
z hlediska vlivů návrhu územního plánu Vysoké Veselí na lokality soustavy NATURA
2000 s podmínkou:
Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10, Z5, Z12
neumisťovat žádné mezideponie materiálu do prostoru blízké evropsky významné lokality
podle zákona o ochraně přírody a krajiny Javorka a Cidlina-Sběř.
Město Vysoké Veselí (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst.
3 písm. a) zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně
15 dnů. Zároveň obec Vysoké Veselí žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení
této informace na úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit
na internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea a http://www.kr-kralovehradecky.cz.
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Závěrem krajský úřad uvádí, že investor předloží úřadu příslušnému podle ust. § 20 zákona
EIA oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona EIA, a které
lze podle předložené koncepce umístit v návrhových plochách, oznámení záměru, popř.
oznámení podlimitního záměru.
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona EIA je schvalující orgán
povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak
zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Toto usnesení je povinen zveřejnit.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí:
Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
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