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Stanovisko
k Návrhu zadání Územního plánu Smržovka podle ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad)
obdržel dne 18. 4. 2014 oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Smržovka.
Krajský úřad obdržel dne 5. 5. 2014 stanovisko krajského úřadu jako věcně i místně příslušného
orgánu ochrany přírody dle ust. 77a zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), dle ust. § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny (stanovisko č. j. KULK 27422/2014 ze dne 24. 4. 2014). V uvedeném
stanovisku krajský úřad vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality nebo
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Dne 6. 5. 2014 obdržel
krajský úřad stanovisko Správy CHKO Jizerské hory (č. j. SR/0377/JH/2014-2 ze dne 6. 5. 2014),
v němž Správa CHKO Jizerské hory vyloučila významný vliv na evropsky významné lokality
na území CHKO Jizerské hory a Ptačí oblast Jizerské hory.
Krajský úřad, jako orgán příslušný podle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s ustanovením § 10i
odst. 3) zákona uplatňuje toto stanovisko:
K Návrhu zadání Územního plánu Smržovka, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona, krajský úřad uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu (dále jen dokumentace SEA).
Posouzení je nutné zaměřit nejen na přímo řešené, ale i širší dotčené území, v němž může
v důsledku předloženého územního plánu dojít ke změně stavu a kvality životního prostředí
a veřejného zdraví.
Součástí vyhodnocení dále bude:
- posouzení kapacity lanových drah, vleků, sjezdových tratí vzhledem k únosnosti území,
- prověření dopravní návaznosti navržených sjezdových tratí včetně řešení parkování,
- posouzení ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportu a rekreace a vzájemné
porovnání s negativním vlivem na složky životního prostředí,
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- posouzení dopadu na veřejné zdraví zejména z hlediska hlukové a imisní zátěže vzhledem
ke stávajícím i nově navrženým plochám (u lyžařských vleků, zasněžování, ploch dopravy apod.),
- vyhodnocení z hlediska krajinného rázu (včetně identifikace dominant, vztahů a měřítka krajiny
v řešeném území), ekologické stability krajiny,
- posouzení dopadu koncepce na ZPF, zejména na vysoce chráněnou zemědělskou půdu
a na PUPFL,
- posouzení dopadu na prvky ÚSES a průchodnost krajiny pro faunu,
- posouzení dopadu na zvláště chráněné druhy (v území Černostudničního hřebene je evidován
vysoký výskyt zvláště chráněných druhů rostlin),
- návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví,
- vypracovaná kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
ke koncepci s uvedením výroků, 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 nebo nesouhlasit.
Vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 výše uvedeného zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily významný vliv
územního plánu na soustavu Natura 2000, není požadováno zpracovat vyhodnocení podle § 45 h
a 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Současně krajský úřad žádá pořizovatele o poskytnutí dokumentace SEA v listinné a elektronické
podobě krajskému úřadu, který je příslušný k vydání stanoviska k tomuto vyhodnocení dle § 22
odst. e) zákona. Stanovisko krajského úřadu podle § 10i odst. 3 zákona bude následně vydáno
na základě projednání další fáze spolu s vyhodnocením SEA.
Odůvodnění:
Návrh zadání Územního plánu Smržovka (dále jen návrh zadání ÚP) navrhuje mimo jiného plochy,
jejichž funkční využití stanoví rámec pro budoucí umístění záměrů podléhajících posouzení dle
přílohy č. 1 zákona. Z návrhu zadán ÚP vyplývají požadavky na rozvoj cestovního ruchu
(multifunkční turistický koridor D40 – turistické, cyklistické a lyžařské trasy, rozvoj lyžařského
vleku Filip), znovuvyužití brownfields, podporu využití alternativních zdrojů energie, rozvoj
a doplnění technické infrastruktury (rozšíření kanalizace) a dopravní infrastruktury (vedení
návrhového koridoru pro silnici I. třídy dle ZÚR LK D07 – úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka –
Tanvald, plochy parkovišť např. u lyžařského vleku Filip nebo sáňkařské dráhy). Z výše uvedených
důvodů je požadováno posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí. Vzhledem
ke skutečnosti, že příslušné orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily významný vliv územního
plánu na soustavu Natura 2000, není požadováno vyhodnocení podle § 45 h a 45 i zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Současně krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost případného
posouzení záměrů, jež jsou předmětem územního plánu, v režimu posuzování vlivů záměru
na životní prostředí podle uvedeného zákona, pokud záměry budou naplňovat ustanovení některého
z bodů přílohy č. 1 tohoto zákona nebo pokud budou naplňovat ustanovení § 4 odst. 1) písm. e)
zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných
řízeních dle zvláštních právních předpisů.
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V návrhu zadání ÚP je uvedeno, že s ohledem na krajinný ráz není vhodné vymezovat plochy
pro obnovitelné zdroje energií (větrné a fotovoltaické elektrárny) vyjma prověření ploch pro vodní
elektrárny. V opačném případě by muselo být posouzení rozsáhlejší a mělo by se zaměřovat
i na jiné oblasti. V území se nevyskytují ložiska nerostných surovin, nebudou vymezovány plochy
těžby.
S pozdravem

Otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Na vědomí:
KÚ LK – OŽPZ, OÚPSŘ – elektronicky
Správa CHKO Jizerské hory – elektronicky
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