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Stanovisko
k návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou podle ust. § 47 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon).
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad),
vydal dne 26. 11. 2012 stanovisko ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Rokytnice nad Jizerou
a z ní plynoucímu návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou, v němž
si vyhradil možnost uplatnit požadavek z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí až po doložení stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stanovisko Natura 2000).
Krajský úřad obdržel dne 12. 3. 2014 žádost o stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí k návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Přílohou žádosti bylo
stanovisko Natura 2000 vydané Správou KRNAP dne 7. 12. 2012 (č. j. KRNAP 08689/2012).
Z uvedeného stanoviska Natura 2000 vyplývá, že nelze vyloučit vliv na Evropsky významnou
lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše.
Krajský úřad, jako orgán příslušný podle § 22 odst. b) zákona a v souladu s ustanovením § 10i odst.
3) zákona uplatňuje toto stanovisko:
K návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou, 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 předložené změny územního plánu dojít ke změně stavu a kvality životního prostředí
a veřejného zdraví.
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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, včetně hydrologické bilance,
vydatnosti zdrojů pro zasněžování,
- posouzení dopadu na veřejné zdraví zejména z hlediska hlukové a imisní zátěže vzhledem
ke stávajícím i nově navrženým plochám (u lyžařských vleků, zasněžování, 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,
- 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 příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv
změny územního plánu na soustavu Natura 2000, bude součástí dokumentace SEA také
vyhodnocení podle § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto vyhodnocení musí být
zpracované fyzickou osobou, která je držitelem zvláštní autorizace dle § 45i odst. 3 zákona
o ochraně přírody a krajiny. V závěru vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 bude uveden jasný
výrok, zda dle názoru autorizované osoby má územní plán negativní vliv na EVL a PO.
Současně žádáme 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:
Změna územního plánu navrhuje mimo jiného plochy, jejichž funkční využití stanoví rámec
pro budoucí umístění záměrů podléhajících posouzení dle přílohy č. 1 zákona, zejména plochy
sportu a rekreace – sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Z tohoto důvodu je
požadováno posouzení vlivů změny územního plánu na životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti,
že příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv změny územního plánu
na soustavu Natura 2000, je požadováno také 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 změny 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)
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zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných
řízeních dle zvláštních právních předpisů.
S pozdravem

Otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
KÚ LK – OŽPZ, OÚPSŘ – elektronicky
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