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Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

                                                                                                                                                                              
                                                                                                              Adresáti dle rozdělovníku       

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA                  LIBEREC
                            /                          KULK /6510/2004 Ing. Slavíková/ 583    30. březen 2011
                                                         KULK/24194/2011

    STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
                                   NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a 
doplnění (dále „zákon“)

Název návrhu koncepce:                          Územní plán Zahrádky  
                                                                   
Umístění záměru: Kraj:                              Liberecký

                             Obec:                              Zahrádky

                            Katastrální území::         Zahrádky, Šváby
                                                                            
                                                                     
Předkladatel:                                               Městský úřad Česká Lípa
                                                                     Odbor rozvoje, majetku a investic
                                                                     470 36 Česká Lípa 

Zpracovatel vyhodnocení::                        Mgr. Pavel Bauer – Ekobau                      
                                                                     Netlucká 633
                                                                     107 00 Dubeč – Praha 10
                                                                     

Průběh posuzování:

Návrh Zadání Územního plánu Obce Zahrádky  byl  Krajskému úřadu Libereckého kraje předložen 
dne 28.5.2004.

Dne 16.7.2004 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr 
zjišťovacího řízení k návrhu Zadání ÚPO Zahrádky s konstatováním, že Územní plán obce 
Zahrádky je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  Zároveň byl uplatněn požadavek 
na posouzení územního plánu Zahrádky z hlediska vlivů na soustavu NATURA 2000.
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Veřejné projednání Konceptu Územního plánu Zahrádky včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí se konalo dne  19.1.2011 od 16.00 hodin na sále v Sokolovně v Zahrádkách.

Vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu Zahrádky na životní prostředí bylo provedeno 
v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. Vyhodnocení bylo zpracováno Mgr. Pavlem Bauerem osobou autorizovanou podle § 19 
zákona č. 100/2001 Sb., a podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Stanovisko:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný  orgán 
podle  § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 10g  uvedeného zákona  a podle ustanovení § 50 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  v y d  á v á 

                                        I.  SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu obce Zahrádky  na životní 
prostředí a veřejné zdraví za těchto podmínek:

Opatření pro fázi územního plánu

1. Plocha 1 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí.

2. Plocha 3 – je možné využít plochu max. na tři objekty ke komunikaci dle vyhodnocení 
dokumentu SEA a  na základě Městského úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí.

3. Plocha 4 – ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště 
v České Lípě.

4. Plocha 5 –  část plochy ponechat stávající funkci na základě požadavku Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje, územního pracoviště v České Lípě. Na základě požadavku Městského 
úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí je třeba plochu využít pouze v rozsahu 
doporučeném v SEA a v případě výstavby umístit k cestě v řadě max. 5 objektů, z důvodu zamezení 
šíření výstavby do krajiny. 

5. Plocha 8 – ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí.

6. Plocha 9 – využití je možné dle vyhodnocení dokumentu SEA na základě požadavku Městského 
úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství.
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7. Plocha 10 –  možná výstavba 2 objektů charakteru přizpůsobenému okolní zástavbě na základě 
požadavku Městského úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí.

8. Plocha 11 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství.

9. Plocha 12 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství a na základě dokumentu „vyhodnocení vlivů“.

10. Plocha 14 - je třeba ponechat stávající funkci, dokud nebude definitivně vyřešena trasa  
přeložky silnice I/9 a MÚK se silnicí I/15, aby nebyl zabrán prostor pro alternativní řešení na 
základě Městského úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

11. Plocha 15 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí.

12. Plocha 18 – ponechat stávající funkci na základě požadavku Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje, územního pracoviště v České Lípě.

13. Plocha 19 – podmínečně využitelná  - v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že 
nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.
Tento požadavek uplatnila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Plocha akceptovatelná 
pro 1 rodinný dům - tento požadavek uplatnil Městský úřad v České Lípě odbor životního prostředí. 

14. Plocha 20 - v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Požadavek uplatnila 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v České Lípě.

15. Plocha 22 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství.

16. Plocha 23 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství.

17. Plocha 25 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství.

18. Plocha 27 - ponechat stávající funkci na základě požadavku Městského úřadu v České Lípě, 
odboru životního prostředí.

19. Plocha 28 - prověřit úpravu trasy přeložky I/9 u Borku tak, aby více využívala koridoru stávající 
silnice I/9, popř. nejbližšího okolí lesa. Prověřit úpravu MÚK Zahrádky tak, aby využívala prostor 
západně od stávající silnice I/9 a prověřit možnosti využití stávajících komunikací v okolí Borku 
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pro místní komunikační spojení (peáž). Následně je třeba vyloučit významný negativní vliv, popř. 
prokázat veřejný zájem a navrhnout kompenzační opatření.

20. Plocha 29 - je třeba v územním plánu vést plochu (koridor silnice) v režimu podmínečně
přípustném, tzn. podmínkou realizace je vyloučit vliv na úrovni projektu. Dle stanoviska Městského 
úřadu v České Lípě, odboru životního prostředí dojde i k velkému zásahu do charakteristického 
krajinného rázu obce Zahrádky. Proto bude možné k případné stavbě v území vyjádřit se po 
vypracování projektové dokumentace, která by měla vyhodnotit míru ovlivnění území, případně 
navrhnout kompenzaci na zmírnění dopadu stavby na krajinu. 

21. Plocha 30 - v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Požadavek uplatnila 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v České Lípě.

22. Plocha 31 - plocha bude přípustná pro ochranu přírody za předpokladu zpracování projektu, 
který by vyloučil jakýkoliv negativní vliv na zde se vyskytující zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů a vyloučil vliv na regionální biocentrum. Tento požadavek uplatnil Městský úřad v České 
Lípě, odbor životního prostředí.

Další podmínky minimalizující vliv jsou tyto:

23. Plocha 9 - objekty na ploše 9 je třeba napojit na veřejnou kanalizaci a na centrální ČOV.

24. Plocha 10 - doporučuje se zvážit doplnění splaškové kanalizace (v lokalitě je dalších 3-5
stávajících objektů).

25. Plocha 11 - s ohledem na kumulativní vliv na eutrofizaci vody ponechat plochu stávající funkci, 
v krajním případě snížit na minimum počet objektů a zvážit napojení na kanalizaci.

Odůvodnění: Požadavek na ponechání ploch stávající funkci  z důvodu ochrany zdravých životních 
podmínek a zajištění pohody pro bydlení uplatnila stanovisko Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa,  z důvodu neslučitelnosti se zájmy ochrany 
přírody uplatnil stanovisko Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, z důvodu ochrany 
přírodních hodnot a ochrany zemědělského půdního fondu uplatnil stanovisko Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Některé lokality byly ponechány 
stávající funkci na základě posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí a hodnocení 
dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dokumentace SEA, září 2009), které 
vypracoval Mgr. Pavel Bauer.

                                   II. NESOUHLASNÉ STANOVISKO
z hlediska vlivů Konceptu Územního plánu obce Zahrádky  na lokality soustavy 
NATURA 2000 

Vzhledem k tomu, že zpracovatel  vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 
konstatoval, že u konceptu územního plánu Zahrádky byl zjištěn významný vliv na ptačí 
oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a dále bylo zjištěno, že míru vlivu na 
evropsky významnou lokalitu Zahrádky nelze na úrovni územního plánu přesně vyhodnotit –
negativní vliv je pravděpodobný, vydává Krajský úřad Libereckého kraje nesouhlasné stanovisko
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z  hlediska vlivů na lokality soustavy NATURA 2000. Významný vliv na Evropsky významnou 
lokalitu Jestřebsko-Dokesko byl vyloučen.

V případě další přípravy územního plánu v nezměněné podobě je nutné v následujících krocích 
prokázat, že neexistuje alternativní řečení s menším negativním vlivem a současně prokázat 
naléhavý převažující veřejný zájem pro plochy  12 (bydlení) a 28 (plochy dopravy) a navrhnout 
kompenzační opatření.

Pro další postup tvorby územního plánu doporučujeme, aby pořizovatel upravil koncept územního 
plánu Zahrádky tak,  aby bylo možné významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
vyloučit.

Odůvodnění: Na základě hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které
zpracoval Mgr. Pavel Bauer, osoba autorizovaná  podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, bylo konstatováno, že u konceptu územního plánu Zahrádky byl zjištěn 
významný vliv na ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a dále bylo zjištěno, že 
míru vlivu na evropsky významnou lokalitu Zahrádky nelze na úrovni územního plánu přesně 
vyhodnotit – negativní vliv je pravděpodobný.

Zároveň krajský úřad upozorňuje na § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého 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.

Obec Zahrádky (jako dotčený územně samosprávný celek)  žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. 
a)  zákona o zveřejnění stanoviska na úřední desce.  Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň 
Obec Zahrádky  žádáme, aby nám  zaslala písemné potvrzení o vyvěšení této informace na 
úřední desce.  

Se stanoviskem vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit na 
internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea  a http://www.kraj-lbc.cz.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a nelze se proti němu odvolat.

                                                                                            Otisk úředního razítka

                                                                                            Ing. Jaroslava Janečková
                                                                          vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství              

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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Rozdělovník k č.j. KULK/6510/2004

1. Městský úřad Česká Lípa
    Odbor rozvoje, majetku a investic
    Náměstí T.G.M. 1, 470 01 Česká Lípa
    
2. Městský úřad Česká Lípa
    Odbor životního prostředí  
    Náměstí T.G.M. 1, 470 01 Česká Lípa
    
3. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
    Územní pracoviště Česká Lípa
    Purkyňova 1849, 470 72 Česká Lípa
   

4. Obec Zahrádky
    471 01 Zahrádky

Na vědomí:
1. Krajský úřad Libereckého kraje 
    odbor územního plánování a stavebního řádu

2. MŽP ČR, odbor OPVI
    Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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