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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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)
Identifikační údaje:
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 - 2023
Charakter:
Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří do roku 2023 je střednědobým
dokumentem rozvoje na plánovací období 2016-2023. Věnuje se vybraným oblastem života
ve městě, které jsou považovány za klíčové pro jeho další rozvoj v příštích letech.
Strategický plán vymezuje čtyři prioritní osy: 1. Sociální a zdravotní služby, bydlení, prevence
a bezpečnost, 2. Životní prostředí, technická infrastruktura a doprava, 3. Školství, kultura,
volnočasové aktivity, sport, 4. Řízení a správa města, podnikání a cestovní ruch. V těchto
oblastech definuje strategický plán žádoucí směry vývoje, identifikuje problémové otázky a
navrhuje jejich řešení a dosažení cílů prostřednictvím souboru opatření a aktivit. Klade důraz
na udržitelný rozvoj a implementaci principů Strategické komise, jelikož současně rozvíjí
ekonomickou, ekologickou i sociální složku prostředí města a nedílnou součástí jeho tvorby
bylo zapojování veřejnosti. Zohledňuje rovněž další koncepční a strategické dokumenty
města.
Vymezení dotčeného území:
Kraj: Ústecký
Obec: Město Klášterec nad Ohří
Návrhové období:

2016 - 2023

Oznamovatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad
Ohří
IČ: 00261939

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 4

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

Závěr:
Koncepce „Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 - 2023“ oznamovatele
Města Klášterce nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, je koncepcí
podle § 10a zákona. Proto bylo dle § 10d citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle citovaného zákona. Na
základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 10d citovaného zákona došel příslušný
orgán k závěru, že
koncepce
„Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 - 2023“
nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzována podle citovaného
zákona.

ODŮVODNĚNÍ
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 10d, kritérií přílohy č. 8 citovaného
zákona a po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný úřad k závěru, že
koncepce nebude mít významný vliv na životní prostředí.
V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující
vyjádření, která byla vypořádána:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Nemá námitek a nepožaduje posouzení.
Ústecký kraj – Hejtman Ústeckého kraje
Hejtman Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení koncepce podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za
předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Nemá připomínky k výše uvedenému záměru a nepožaduje jeho posouzení.
Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje
OBÚ požaduje v rámci řešení předmětné koncepce, dále v rámci územního plánování a
územně analytických podkladů, vztažených k území města Klášterce nad Ohří, respektovat
ložisko nerostných surovin v evidovaném chráněném ložiskovém území (dále „CHLÚ“), které
do plošného rozsahu předmětné koncepce zasahuje. Jedná se o CHLÚ Mikulovice u
Vernéřova, ID 01980000, pro surovinu stavební kámen.
OBÚ doporučuje, aby byl jako (další) zdroj informací a dat ke koncepci využit mapový server
ČGS, a podklady, poskytnuté OBÚ ORP Kadaň v rámci aktualizace ÚAP; a dále, aby nebylo
v koncepci opomenuto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to ve vztahu
k evidovanému CHLÚ.
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Vypořádání připomínek:
Požadavek OBÚ na respektování CHLÚ je upozorněním na dodržování zákonných
povinností, neboť CHLÚ je ze zákona stanovený limit využití území.
V případě, že součástí koncepce budou i mapové podklady, lze k jejich vytvoření použít
data z mapového serveru ČGS i data z ÚAP.
Předložené oznámení koncepce bylo zpracováno podle přílohy č. 7 zákona. Vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bude řešeno v případě, že záměry uvažované ve
Strategickém plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří vyvolají změny v území, ať již na
úrovni územního plánu či záměru, a nutnost posouzení vlivů těchto změn. Na úrovni
územně plánovací dokumentace bude řešeno v rámci dokumentu Posuzování vlivů územně
plánovací dokumentace na životní prostředí včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území podle zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě jednotlivých
záměrů bude zpracováno oznámení záměru podle přílohy č 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, kde v oznámení v bodě D. „Údaje o vlivech záměru na veřejné
zdraví a na životní prostředí“ bude řešena problematika ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví ke konkrétním záměrům.
Po zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení obdržel příslušný úřad
následující vyjádření:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Nepožaduje provést posouzení koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Předkladatel:
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Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Dotčené správní úřady:
3) Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň
4) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
5) KHS ÚP Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov
6) OBÚ Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most
Na vědomí:
7) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
8) MŽP, odbor výkonu st. správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov
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