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STANOVISKO 
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI  

NÁVRHU 
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů  

Název koncepce:  Návrh územního plánu Uherský Ostroh 

I. Charakter koncepce  

Územní plán řeší následující plochy: 
Plochy pro bydlení 
- plochy bydlení individuálního BI (1-13, 123) 
- plochy smíšené obytné SO (83) 
- plochy smíšené specifické SX (24, 26) 
Plochy pro rekreaci 
- plochy hromadné rekreace RH (73, 74, 76) 
- plochy rodinné rekreace RI (77) 
- plochy individuální rekreace RZ (79) 
- plochy rekreace specifických forem RX (69) 
Plochy občanského vybavení 
- plochu pro veřejné pohřebiště a související služby OH (32, 34) 
- plochu pro komerční zařízení OK (33, 38) 
- plochy pro tělovýchovu a sport OS (39, 40) 
- plochu pro veřejnou vybavenost OV (42) 
Plochy veřejných prostranství 
- plochy veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy PV (41, 46-54, 57, 59-61, 63-68, 113) 
Plochy dopravní infrastruktury  
- plochy komunikace D (14-23, 25, 28, 58, 114, 128, 130, 131, 150, 213, 217, 219) 
- plochy pro přístaviště D (45, 55, 56) 
- plocha pro přívoz D (62) 
- plochy pro obchvat I/55 D (124-127) 
Plochy technické infrastruktury 
- plochy technické infrastruktury T* PPO – hráz (91, 92, 101, 102, 105) 
- plochy technické infrastruktury T* VVN E02-E06 (140-144) 
- plochy technické infrastruktury T* vodojem (145) 
- plochy technické infrastruktury T* vodovod (146-148, 151, 152, 154-156, 203-208, 210, 211, 225) 
Plochy pro výrobu 
- plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VP (84-86, 137) 

Dále jsou navrhovány plochy přestavby (35-37) a plochy sídelní zeleně. 
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Předkladatel:            Město Uherské Hradiště 

Umístění záměru:  kraj  Zlínský 

   město    Uherský Ostroh 

   kat. území Uherský Ostroh 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.: 

Ing. Ladislav Vondráček 
Osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí 
č. j. 34807/ENV/06 
 

Zpracovatel posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – Hodnocení vlivů 
na soustavu NATURA 2000: 

Ing. Pavel Koláček, Ph.D. 
Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ustanovení § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. – číslo autorizace 2028/630/06 
 
 

II. Průběh posuzování 

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Uherský Ostroh bylo odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo 
dne 16. února 2010. 

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, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“) a vyjádření věcně příslušných oddělení životního prostředí 
a zemědělství KÚ ZK, provedl odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) KÚ ZK 
jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 zákona.  

Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 15. března 2010 vyplynul požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ŽP (dále jen „Vyhodnocení“) 
územního plánu Uherský Ostroh. Důvodem požadavku na posouzení koncepce bylo stanovisko 
orgánu ochrany přírody, který ve svém stanovisku uvedl v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona 
č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit významný 
vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti - do řešeného území zasahuje EVL 
CZ0724107 Nedakonický les a EVL CZ0723020 Údolí Okluky. Nezbytnost zpracování komplexního 
posouzení vlivů na životní prostředí dále ovlivnila skutečnost, že některá funkční využití území 
(např. plochy občanského vybavení, plochy rekreace, dopravní a technická infrastruktura, příp. nové 
plochy dobývacího prostoru) stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona. 

Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí 
na internetové adrese http://eia.cenia.cz/sea/up/prehled.php, kód koncepce ZLK489P.  

Dne 2. února 2011 obdržel OŽPZ KÚ ZK oznámení o veřejném projednání „Konceptu územního plánu 
Uherský Ostroh společně s Vyhodnocením vlivů územního plánu Uherský Ostroh na životní prostředí 
a veřejné zdraví (dále jen „Vyhodnocení“) a Posouzením vlivu koncepce na předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. (dále jen „Posouzení“)“, které zaslal Městský úřad Uherské Hradiště, odbor 
architektury, plánování a rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. s požadavkem o vydání koordinovaného stanoviska. 

Dokumentace Vyhodnocení však musela být na základě požadavku KÚ ZK uvedeného ve stanovisku 
č. j. KUZL 29536/2011 ze dne 28. dubna 2011 pro další stupeň řešení územně plánovací 
dokumentace doplněna o požadavky Městského úřadu Uherské Hradiště ze dne 11. dubna 2011 ZN. 
MUUH_OŽP/25926/2011/33/2011/Kru a dále bylo nutné doplnit kapitoly A.5 a A.7. 
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Předkladatel koncepce Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje předal 
dne 29. března 2012 KÚ ZK, OŽPZ doplněnou dokumentaci „Návrh územního plánu Uherský Ostroh 
společně s  Vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a Posouzením vlivu 
koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 
2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.“  Zpracovatelem dokumentace Vyhodnocení je Ing. Ladislav 
Vondráček. Dokumentaci Posouzení zpracoval Ing. Pavel Koláček, Ph.D. 

KÚ ZK požádal 16. dubna 2012 o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska. Důvodem pro prodloužení 
lhůty bylo zapracování stanovisek dotčených orgánů a veřejnosti do stanoviska podle § 10g odst. 1 cit. 
zákona. 

Na společném jednání konaném dne 18. dubna 2012 na Městském úřadě v Uherském Hradišti bylo 
dohodnuto, že Návrh ÚP Uherský Ostroh – dokumentace Vyhodnocení, bude doplněna (na základě 
požadavku Městského úřadu v Uherském Hradišti - příslušného vodoprávního úřadu uvedeného 
ve stanovisku č. j. MUUH-OŽP/20343/2012/Kru) a upravená dokumentace bude znovu předložena 
k vyjádření na OŽPZ KÚ ZK. 

Dne 16. května 2012 vydal OŽPZ KÚ ZK pod č. j. 19362/2012 koordinované stanovisko k Návrhu 
územního plánu Uherský Ostroh. 

 

III. Hodnocení koncepce 

Vyhodnocení vlivů územního plánu Uherský Ostroh na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně 
v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

Podle zpracovatele dokumentace Posouzení je možné konstatovat, že navržená koncepce nebude 
mít významný negativní vliv na celistvost a ani předměty ochrany evropsky významných lokalit 
Nedakonický les a Údolí Okluky soustavy Natura 2000. Variantní řešení ÚP spočívá v trasování 
přeložky silnice I/55. Obě varianty jsou navrženy mimo území soustavy NATURA 2000, mimo dosah 
potenciálních vlivů. V tomto ohledu je možno považovat obě varianty z hlediska vlivů na lokality 
soustavy NATURA 2000 za identické.  
Podle zpracovatele dokumentace Posouzení v rámci realizace některých záměrů na plochách 
vymezených v ÚP je nutno z hlediska eliminace případných negativních vlivů přijmout následující 
opatření: v další fázi územního řízení (proces EIA) v rámci konkrétní náplně rozvojových ploch (lokalit) 
bude nutno postupovat v intencích §45i,h, tedy požádat o stanovisko Krajský úřad Zlínského kraje 
v souladu s §45i, v případě možného vlivu na lokality soustavy NATURA 2000.  
Tento postup se týká zvláště: 

- Návrhu ochranných hrází (W103, W105, W107) - v rámci procesu EIA provést biologické 
hodnocení se zaměřením na posouzení možných změn hydrologických poměrů (i ve vazbě 
na potenciální možnost realizace suché nádrže Ostroh a jejího vlivu v budoucnu), jehož 
závěry budou zohledněny v rámci konkrétního technického řešení protipovodňové ochrany. 

- Návrhu plochy technické infrastruktury pro dálkový vodovod (části T203, T204) - v rámci 
procesu EIA provést biologický průzkum v prostoru procházejícím EVL. 

- Návrhu plochy dopravní infrastruktury - účelová komunikace (D22). 
 
Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení neobsahuje předložený Návrh ÚP žádné plochy, 
u kterých by na základě provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mělo 
dojít ke změně funkčního využití, úpravě regulace či změně jejich prostorového uspořádání. 
 
Variantní řešení konceptu ÚP spočívalo v trasování přeložky silnice I/55 (odlišné trasování návrhové 
plochy pro obchvat města silnicí I/55). Z detailního vyhodnocení obou variant vyšla jako vhodnější 
varianta 1, která vede obchvat ve vzdálenější poloze od zástavby ve srovnání s variantou 2, což bylo 
v návrhu ÚP zohledněno. 
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IV. Stanovisko 

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a výsledků projednání koncepce Krajský 
úřad Zlínského 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 smyslu ustanovení § 10i odst. 5 
uvedeného zákona vydává 

 
SOUHLASNÉ STANOVISKO  

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
„Návrhu územního plánu Uherský Ostroh“ 

 
za dodržení podmínek stanovených v dokumentaci Posouzení na str. 85 v kapitole „B. 4. 7. Návrh 
konkrétních opatření k eliminaci případných negativních vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 
2000“. 

Jedná se o následující podmínky: 

- Návrh ochranných hrází (plochy W103, W105, W107) - v rámci procesu EIA provést biologické 
hodnocení se zaměřením na posouzení možných změn hydrologických poměrů (i ve vazbě 
na potenciální možnost realizace suché nádrže Ostroh a jejího vlivu v budoucnu), jehož 
závěry budou zohledněny v rámci konkrétního technického řešení protipovodňové ochrany. 

- Návrh plochy technické infrastruktury pro dálkový vodovod (plochy T203, T204) - v rámci 
procesu EIA provést biologický průzkum v prostoru procházejícím EVL. 

 

Město Uherské Hradiště a Město Uherský Ostroh 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. 

Dále tímto upozorňujeme na § 10i odst. 5 citovaného zákona, 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. 

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. 

 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
 
 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru 

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 
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Na vědomí: 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské 
Hradiště 

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

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště  ke zveřejnění 

Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh    ke zveřejnění 
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