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ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
č.j.: KUJCK 1831/2016/OZZL/4
sp.zn.: OZZL 83496/2015/jasif

datum: 6. 1. 2016

vyřizuje: Ing. Jana Šiftová

telefon: 386 720 734

Stanovisko k návrhu koncepce
Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 - 2022
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Předkladatel koncepce:

Město Prachatice

Zpracovatel koncepce:

Městský úřad Prachatice

Zpracovatel vyhodnocení:

Ing. Hana Pešková
autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., číslo
osvědčení rozhodnutí MŢP č. 43811/ENV/06 ze dne
13.1.2006, prodlouţeno č.j. 40990/ENV/15 dne 8.7.2015

Zpracovatel naturového hodnocení:

RNDr. Ondřej Bílek
drţitel autorizace podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
č.j.630/519/05 ze dne 19.5.2005, prodlouţeno dne 1.4.2015
pod č.j.22753/ENV/15 1045/630/15)

Průběh posuzování:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10. 6. 2015 zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce
Jihočeského kraje a v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód
koncepce JHC017K. Informace o oznámení koncepce Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let
2015-2022 (dále jen “koncepce SPRMP”) byla zaslána také dotčeným správním úřadům, do jejichţ správního
území zasahuje zájmové území.
Na základě stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje vydaného podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ze dne 18.5.
2015 č.j. KUJCK 36344/2015/OZZL/2, kterým příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil vliv koncepce na
evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) a také na základě toho, ţe koncepce naplňuje dikci
ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona byl závěr zjišťovacího řízení ten, ţe bude provedeno vyhodnocení vlivu
koncepce na ţivotní prostředí a veřejné zdraví podle § 10e zákona.
Stručný popis koncepce:
Posuzovaná koncepce SPRMP obsahuje celkem 8 prioritních os, které naplňují strategickou rozvojovou vizi města
„Prachatice se profilují jako historické město na Zlaté stezce, s kvalitním životním prostředím, město
bezpečné a přívětivé k občanům i turistům, poskytující široké spektrum volnočasových aktivit a kvalitních
služeb.“
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Prioritními osami a opatřeními jsou:
1. Dopravní a technická infrastruktura
1.1. Dopravní infrastruktura
1.2. Technická infrastruktura
1.3 Protipovodňová ochrana
2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity
2.1. Péče o kulturní dědictví
2.2. Cestovní ruch a kultura
2.3. Volnočasové aktivity
3. Ţivotní prostředí a územní rozvoj
3.1. Odpadové a vodní hospodářství
3.2. Péče o zeleň
3.3. Péče o krajinu
3.4. Lesnictví
3.5. Územní rozvoj
4. Kvalita ţivota a bydlení
4.1. Bydlení
4.2. Bezpečnost
4.3. Obecně
5. Sociální a zdravotní péče
5.1. Sociální sluţby
5.2. Zdravotní péče
5.3. Prevence
5.4. Informovanost
6. Podpora podnikání
6.1. Spolupráce s podnikateli na území města
6.2. Získávání nových podnikatelských subjektů
6.3. Podpora zaměstnanosti
7. Efektivní a komunikující veřejná správa
7.1. Občanská společnost
7.2. Předávání informací
7.3. Regionální spolupráce
7.4. Efektivita výkonu veřejné správy
8. Školství a lidské zdroje
8.1. Předškolní a základní školství
8.2. Středí a vyšší školství
8.3. Další formy vzdělávání
V rámci prioritních os jsou navrţeny strategické cíle, opatření a specifické cíle, všechny tyto tvoří návrhovou část
koncepce SPRMP. Veškeré dílčí rozvojové aktivity k naplnění specifikovaných opatření, provádějících prioritní osy
rozvoje, budou řešeny při důsledném respektování zásad trvale udrţitelného rozvoje. V rámci opatření jsou
navrţeny specifické cíle upřesňující náplň strategických cílů. Dále obsahuje koncepce otevřený seznam
konkrétních projektů - investičních i neinvestičních akcí, jejichţ realizaci lze sledovat jako moţné dílčí rozvojové
aktivity naplňující opatření v rámci příslušných prioritních os rozvoje.
Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivu koncepce SPRMP na ţivotní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu s poţadavky
zákona a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu a dle poţadavků Závěrů zjišťovacího řízení. Pro
posouzení byla vyuţita metoda referenčních cílů ochrany přírody a veřejného zdraví, vytvořených na základě
platných strategických dokumentů na evropské, národní a regionální úrovni, a to porovnáním moţného vlivu
globálních a strategických cílů a opatření koncepce se stanovenými referenčními cíli ochrany ţivotního prostředí a
veřejného zdraví. Vyhodnocení bylo provedeno se znalostí charakteristik ţivotního prostředí v dotčeném území,
včetně hlavních problémů, se kterými se dané území potýká.
Součástí vyhodnocení koncepce SPRMP bylo také na základě poţadavku KÚ JčK posouzení vlivů koncepce na
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany podle § 45 h) a i) zákona o ochraně přírody
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a krajiny. Hodnocení bylo zpracováno drţitelem autorizace podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny a tvoří
samostatnou přílohu k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Závěry vyhodnocení:
Na základě návrhu koncepce SPRMP, oznámení koncepce SPRMP, závěru zjišťovacího řízení, vyhodnocení
koncepce SPRMP podle zákona včetně vyhodnocení vlivů koncepce SPRMP na evropské lokality podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti a veřejného projednání
vydává
Krajský úřad Jihočeského kraje jako příslušný úřad podle § 21 zákona
souhlasné stanovisko
k návrhu koncepce
Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022
Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce SPRMP se vydává při dodrţení následujících podmínek:
‣

u projektů nových komunikací, obchvatů (přeloţek) komunikací a rozšiřování komunikací věnovat
pozornost hlukové zátěţi obyvatelstva, a to v rámci vlastních povolovacích procesů, včetně případného
zjišťovacího řízení nebo posouzení vlivů záměrů na ţivotní prostředí a zdraví lidu podle zákona (tzv. EIA), se
zajištěním dodrţení hygienických limitů pro hluk,

‣

pro zefektivnění centrálního zdroje vytápění vyuţít nejlepších dostupných technik z hlediska ochrany
ovzduší a zvaţovat vyuţívání alternativních zdrojů,

‣

při výběru vhodných záměrů z oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit upřednostnit ty, které
nebudou mít nároky na zábor půd a nebudou umisťované do volné krajiny,

‣

při umisťování nových záměrů pro naplnění opatření z hlediska cestovního ruchu a volnočasových aktivit
ve volné krajině poţadovat a upřednostnit varianty řešení s minimálním vlivem na půdu a na přírodní prvky,

‣

podpořit projekty ke sniţování produkovaného odpadu, který je ukládán na skládce (podpora třídění,
umoţnění kompostování, nakládání s biologicky rozloţitelným odpadem),

‣

zajistit přípravu na ukončení provozu skládky komunálního odpadu na Libínském Sedle z důvodu její
kapacity do roku 2022 (např. prodlouţením její ţivotnosti sníţením mnoţství odpadů ukládaných na skládku,
hledáním alternativ v likvidaci odpadů, příprava projektů pro případné rozšíření skládky atd.),

‣

u projektů k podpoře podnikání je nutné věnovat pozornost konkrétní výrobní náplni a jejím dopadům na
ţivotní prostředí a také na veřejné zdraví, a to v rámci vlastních povolovacích procesů, včetně případného
posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí a zdraví lidu podle zákona (tzv. EIA),

‣

preferovány by měly být záměry umisťované do stávajících provozů nebo brownfields, tedy bez nároků na
zábor půd,

‣ pro konkrétní záměry, které se mohou svým charakterem dotýkat lokalit soustavy Natura 2000 v oblastech, u
nichţ podle tab. 3 naturového hodnocení nebylo moţné vlivy na úrovni koncepce relevantně vyhodnotit, ale lze je
očekávat (zejména prioritní osa 1., 2., 3.), bude na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny zajištěno případné posouzení moţných vlivů na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti. Jedná se především o tyto záměry a aktivity, které by mohly ovlivnit předměty ochrany či
celistvost lokalit soustavy Natura 2000:
– záměry rekreačních aktivit zasahující do EVL Libín,
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– změny zpřístupnění či případné stavební úpravy kostela v EVL Prachatice – kostel,
– záměry odkanalizování osad do „perlorodkových“ toků a povodí v EVL Šumava (pokud mohou způsobit
změny chemických vlastností atd.),
‣ prioritou naplňování Strategického plánu rozvoje města Prachatice by mělo být zcela předcházet nepříznivým
vlivům na lokality soustavy Natura 2000. Pro schvalování záměrů nelze doporučit takové varianty, které by při
posuzování dopadů na lokality Natura 2000 byly identifikovány jako konfliktní, aniţ by předem došlo k zásadním
změnám směřujícím k vyřešení střetů,
‣

nové rozvojové záměry umisťovat v souladu s územním plánem bez nároků na zábor ZPF nebo se
záborem půd niţších tříd ochrany, s eliminací či minimalizací záboru lesa,

‣

v rámci stavebních projektů realizovat plochy izolační zeleně a jiné plochy zeleně (hygienické funkce,
estetické funkce, vodohospodářské funkce),

‣

při návrhu projektů předcházet zvýšení hlukové zátěţe a znečištění ovzduší např. vhodným umístěním,
realizací vhodných opatření k ochraně veřejného zdraví a pohodě obyvatelstva,

‣

eliminovat či minimalizovat zásahy do přírodních sloţek - ÚSES, VKP, ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných
druhů rostlin a ţivočichů vhodnými typy projektů a vhodnými opatřeními,

‣

eliminovat či minimalizovat moţné zvýšené nároky na přírodní zdroje např. odběr podzemních a
povrchových vod.

Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru ţivotního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti čj: KUJCK 1831/2016/OZZL/4
Dotčené územní samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - zde
- Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 15 Prachatice, DS
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Prachatice, odbor ochrany ţivotního prostředí, Velké náměstí 3, 383 15 Prachatice, DS
- Česká inspekce ţivot. prostředí České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice, DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachatice, Nemocniční 204, 383 01
Prachatice, DS
Na vědomí:
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence, oddělení
SEA, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice, DS
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