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STANOVISKO 

K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
podle § 10g 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  

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22 
písm. e) 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  

 

vydává 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO  
k posouzení vlivů na životní prostředí koncepce 

„Územní plán Leskovec“ 
za dodržení následujících podmínek: 

 

 využití ploch 122, 123, 151, 152 řešit s ohledem na možné negativní ovlivnění 

krajinného rázu  

 u plochy 151 vyloučit ze zastavění části, které zasahují do záplavového území  

 v rámci dalších rozvojových záměrů v daném území nepřipustit další zásahy do 

předmětu ochrany L3.3B – karpatské dubohabřiny. 

 
Vzhledem k zásahu koridoru I/57 do lesních porostů doporučujeme zvážit možnost rozšíření ploch 

lesních biocenter nacházejících se ve východní části obce v EVL Beskydy a podpořit tím dlouhodobě 

přírodní procesy a ekologickou stabilitu v lesních porostech, především dubohabřinách. 
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Předkladatel:            Město Vsetín 

Umístění koncepce:  kraj Zlínský 
   obec   Leskovec 
      

 
 

ODŮVODNĚNÍ: 

I. Charakter koncepce  

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy: 
- plochy pro bydlení individuální 121, 122, 123, 124, 151, 152, 155, 156 
- plochy pro bydlení smíšené obytné vesnické 157, 158 
- plocha pro tělovýchovu a sport 281 
- plochy pro silniční dopravu 301, 302, 303 
- plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 318, 319, 322, 324, 401 
- plocha veřejných prostranství s převahou zeleně 430 
- plocha výroby a skladování 431  
 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
Doc. Ing. arch. Jiří Löw – autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí (osvědčení č. j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22. 6. 1993, prodloužení č.j. 
34727/ENV/11 ze dne 11.5.2011). 
 
Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –
Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení): 
Mgr. Zdeněk Frélich – autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. (držitel autorizace MŽP ČR č.j. 101346/ENV/09-3093/630/09; 73460/ENV/14-
3893/630/14). 
 
 
II. Průběh posuzování 

Návrh zadání ÚP Leskovec obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) dne 29. ledna 2009. 

Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), vyjádření věcně příslušných 
oddělení KÚ ZK, a stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (Správy CHKO Beskydy), provedl 
odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10d  
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP v souladu s ust. § 10i odst. 3 tohoto zákona.  

Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 27. února 2009 pod č.j. KUZL 6524/2009 vyplynul 
požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP Územního plánu Leskovec. Důvodem požadavku na zpracování Posouzení 
koncepce podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo stanovisko orgánu 
ochrany přírody č. j. 1462/BE/2012 ze dne 13. června 2012 které v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. pro hodnocenou koncepci nevyloučilo významný vliv na evropsky významné lokality 
(dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“). Požadavek na zpracování Vyhodnocení vyplynul ze 
znění §10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle 
§ 10i tohoto zákona. 

Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí 
na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_up, kód koncepce ZLK333P.  
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Dne 11. dubna 2012 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném 
jednání (10. května 2012) k „Návrhu územního plánu Leskovec“. 

3. května 2012 KÚ ZK požádal o prodloužení lhůty o 30 dnů pro vydání stanoviska. Dne 
8. června 2012 vydal KÚ ZK pod č.j. KUZL 22121/2012 k Návrhu územního plánu Leskovec kladné 
koordinované stanovisko. 

9. července 2012 KÚ ZK požádal o doplnění dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
a Posouzení vlivů koncepce podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Dne 19. ledna 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad 
od odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Městského úřadu Vsetín stanoviska 
a připomínky podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) k Územnímu plánu Leskovec jako podklad pro vydání stanoviska podle § 10g 
zákona o posuzování vlivů na ŽP. 

 
III. Hodnocení koncepce 

Územní plán Leskovec je zpracován invariantně.  
Vyhodnocení vlivů územního plánu  na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona.  
Z hlediska kumulativních a synergických vlivů představují plochy pro dopravu (přeložka silnice I/57) na 
území CHKO Beskydy, svým rozsahem, velký zásah do I. a II. zóny ochrany přírody a podle 
zpracovatele Vyhodnocení lze očekávat nepříznivé dopady na území (likvidace přírodních biotopů, 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zábory ZPF a krajina z hlediska krajinného rázu). 
Významný pozitivní vliv lze očekávat ve zlepšení nepříznivé situace z hlediska čistoty ovzduší 
a z hlediska hlukové zátěže. 
Zpracovatel Vyhodnocení předpokládá negativní vliv na krajinný ráz u ploch pro bydlení individuální 
(121, 122, 123, 151, 152, 155, 156). Realizací navrhované výstavby na plochách pro bydlení 
individuální a plochách smíšených obytných vesnických se  mírně změní odtokové poměry, 
v ojedinělých případech mohou být ovlivněny mírně negativně. Lokalita 151 je zčásti navržena 

v pásmu rozlivu Q 100-50, lokalita 158 je umístěna v těsné blízkosti vodního toku. Ojediněle dochází ke 
střetu se systémem melioračního odvodnění (lokalita 121), zde je třeba posoudit, zda při výstavbě 
nedojde k narušení funkčnosti zařízení.  
V sousedství skladebné části ÚSES a v migračním koridoru velkých savců – šelem, je navržena 
plocha výroby a skladování. Lokalita je z části umístěna v hranici záplavového území a není vhodné 
zde stavět objekty.  
Mírně pozitivní vliv na povrchové vody a případně odtokové poměry bude mít záměr výsadby zeleně 
(zpomalení odtoku, zvětšení vsaku a dotace půdního profilu) u ploch krajinné zeleně – biokoridorů.  

Plocha pro tělovýchovu a sport (281) je navržena v těsné návaznosti na ÚSES, celá lokalita je 
umístěna v záplavovém území a není vhodné zde stavět objekty.  
Závěrem zpracovatel Vyhodnocení konstatuje, že návrh ÚP Leskovec bude akceptovatelný při 
dodržení podmínek uvedených na straně 30 v kapitole 7. Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace Posouzení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., 
v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS 
a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise. Hodnocení koncepce bylo zpracováváno jako 
součást procesu SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí).  
Na území obce Leskovec, pro které je územní plán zpracováván, je vymezena evropsky významná 
lokalita Beskydy, která zasahuje do východní části řešeného území, kdy hranici tvoří stávající 



 

 4  
 
 

železniční trať. S územím obce dále bezprostředně sousedí ptačí oblast Horní Vsacko a to ve 
východní části obce. 
Zpracovatel Posouzení nepředpokládá negativní vliv na soustavu Natura 2000 u ploch pro individuální 
bydlení, ploch smíšených obytných vesnických a u plochy pro tělovýchovu a sport. Nulový vliv uvádí 
i u ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch a u plochy veřejných prostranství 
s převahou zeleně. Plocha výroby a skladování je lokalizována mimo území EVL Beskydy do 
vzdálenosti cca 200 a více metrů od hranice EVL Beskydy. Avšak nachází se v lokalitě, do které je 
lokalizován migrační koridor vedoucí z EVL Beskydy západním směrem. Ve studii Hnutí Duha 
zabývající se daným místem je jednoznačně konstatováno, že v dnešní době je šířka nezastavěného 
území přes 150 metrů a koridor je významně narušen rušivými vlivy přilehlé průmyslové výroby a stal 
se pro migraci velkých savců neprůchodný. Studie dále doporučuje v tomto území navrhnout 
a schválit lokální biokoridor a zachovat minimálně 100 metrů širokou nezastavěnou proluku z důvodu 
zachování krajinného rázu a umožnění migrace menších druhů živočichů. Ze strany Valašské Polanky 
je migrační koridor zablokovaný již existující zástavbou na západním břehu. Průchodnost je aktuálně 
funkční v podstatě pouze pro menší savce. Posuzovatel na základě těchto informací jednoznačně 
konstatuje, že vliv nově navrhované výrobní plochy nebude mít významně negativní vliv na soustavu 
Natura 2000, neboť stávající koridor je již pro migraci velkých savců a předmětů ochrany v EVL 
Beskydy v podstatě nefunkční, kdy migrace je případně možná v ojedinělých případech. Na ostatní 
předměty ochrany v EVL Beskydy bude mít daná plocha neutrální dopad. Plochy pro silniční dopravu 
(přeložka I/57) – koridor obchvatu prochází z vnitřní části po hranici EVL Beskydy. Zde posuzovatel 
konstatuje mírně negativní vliv na biotopy L3.3B (západokarpatské dubohabřiny), L5.1 (květnaté 
bučiny) a T1.1 (mezofilní ovsíkové louky). Pro předmět ochrany velké šelmy (vlk obecný, medvěd 
hnědý, rys ostrovid) konstatuje mírně negativní vliv zejména s ohledem na možné zmenšení migrační 
prostupnosti území, která však již není v daném úseku mezi Leskovcem a Valašskou Polankou pro 
migraci velkých šelem dostačující. Vzhledem k zásahu koridoru I/57 do lesních porostů posuzovatel 
doporučuje zvážit možnost rozšíření ploch lesních biocenter nacházejících se ve východní části obce 
v EVL Beskydy a podpořit tím dlouhodobě přírodní procesy a ekologickou stabilitu v lesních 
porostech, především karpatských dubohabřinách. 
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru uvádí, že předložený návrh územního plánu Leskovec 
nemá významný negativní vliv na  předměty ochrany a na celistvost evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.  
 
 
VI. Vypořádání připomínek  

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Územnímu 
plánu Leskovec zaslal Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí – příslušnému správnímu úřad na úseku 
posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona o posuzování vlivů 
na ŽP. KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají 
dokumentace Vyhodnocení. Takové připomínky nebyly doručeny.  
 
POUČENÍ: 
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních 
předpisů. 
 
 

Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle 
kterého bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen 
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto 
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen 
z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit. 
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Dále Krajský úřad upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h zákona 
o posuzování vlivů na ŽP. 

 
Město Vsetín a Obec Leskovec žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto 

stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba 
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším 
možném termínu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 

 

 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru 

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

Na vědomí: 
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24  Vsetín   

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 
Olomouc 

 

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24  Vsetín  ke zveřejnění 

Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11  Valašská Polanka ke zveřejnění 
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