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STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Název:

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

Umístění:

kraj

Ústecký

obec

Krásná Lípa

Předkladatel:

Městský úřad Krásná Lípa
odbor výstavby, investic a životního prostředí

Zpracovatel posouzení:

Mgr. Pavel Bauer
Březový vrch 737
460 15 Liberec XV
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování
vlivů na životní prostředí – rozhodnutí o autorizaci
č.j. 8903/1612/OIP/03, rozhodnutí o prodloužení
autorice č. 70301/ENV/07

Průběh posuzování:
Společné jednání o návrhu územního plánu Krásná Lípa se konalo dne 14. 2. 2013 v budově
Městského úřadu Krásná Lípa. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, obdržel dne 19. 9. 2013 žádost pořizovatele podle § 50 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
včetně všech stanovisek, připomínek a výsledků konzultací jako podklad pro vydání

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 / 2

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

stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Doplněk Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí předložený k návrhu
územního plánu Krásná Lípa byl zpracován přiměřeně v rozsahu přílohy zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem posuzování doplňku bylo následující:
• plochy smíšené obytné Z154, Z155, Z156, Z157
Stanovisko:
Na základě návrhu územního plánu, doplňku vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí, vyjádření podaných k návrhu územního plánu a k doplňku vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10g a § 10i uvedeného zákona vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k doplňku vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
k návrhu územního plánu Krásná Lípa
při respektování podmínek prostorových a funkčních regulativů uvedených ve vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí v navazujících územních řízeních.
Podmínky souhlasného stanoviska:
1.

Plocha Z157 – Na projektové úrovni prokázat splnění hlukových limitů pro venkovní
chráněný prostor staveb, popř. postupovat podle požadavků orgánu ochrany veřejného
zdraví.

Zařazení plochy Z155 do návrhu územního plánu, kterou zpracovatel SEA doporučuje ve
vyhodnocení vlivů na životní prostředí ponechat jako nezastavitelnou plochu, je řádně
zdůvodněno. U ploch Z154 a Z157 je v návrhu územního plánu doplněna podmínka
provedení biologického průzkumu.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal ke konceptu
územního plánu Krásná Lípa souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
ze dne 23. 4. 2012, č.j. 1362/ZPZ/2009/SEA - stanovisko, JID: 56395/2012/KUUK. Zdejší
úřad konstatuje, že u všech ploch byly respektovány podmínky tohoto stanoviska, případně
bylo řádně zdůvodněno ponechání ploch v návrhu územního plánu.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Braum Radek
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Na vědomí
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
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