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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 Huslenky 

 

I. Charakter koncepce  

Územní plán řeší plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (2, 11, 12, 32, 33, 40, 109), plochy smíšené 
obytné SO (3-9, 13, 16-18, 21-27, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 43, 50, 53, 58, 64, 65, 79, 107, 110, 129), 
plochy veřejných prostranství P* (47, 48, 56, 62, 66, 72), plochy technické infrastruktury T* (46, 57, 
80-88, 90, 92-106, 111-125), plochu občanského vybavení O (51), plochu sídelní zeleně Z* (52), 
plochy silniční dopravy DS (59, 71) a plochu veřejných pohřebišť a souvisejících služeb OH (63). 

 
Předkladatel:            Město Vsetín 

Umístění záměru:  kraj  Zlínský 

   Obec    Huslenky 

   Kat. území Huslenky 

 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.: 
Doc. Ing. arch. Jiří Löw (LÖW & spol. s. r. o.) 
Osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí č. j. 3745/595/OPVZP/93 
ze dne 22. 6. 1993. Platnost autorizace prodloužena rozhodnutím č. j. 40841/ENV/06. 

 
Zpracovatel posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – Hodnocení vlivů 
na soustavu NATURA 2000: 
Mgr. Tomáš Dohnal 
Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – číslo 
rozhodnutí o prodloužení autorizace 25622/ENV/12-1038/630/12 (platnost do 29. 3. 2017). 
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II. Průběh posuzování 

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Huslenky bylo odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo 
dne 18. srpna 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, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“) a vyjádření věcně příslušných oddělení životního prostředí 
a zemědělství KÚ ZK, provedl KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 zákona 
o posuzování vlivů na ŽP.  

Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 30. září 2009 pod č. j. KUZL 56797/2009 vyplynul 
požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP další fáze územního plánu Huslenky. Důvodem požadavku na zpracování 
Posouzení koncepce bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém stanovisku uvedl 
v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že pro hodnocenou 
koncepci nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti 
(dále jen „PO“) a pro zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území 
(např. plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy dopravní a technické infrastruktury) 
mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na ŽP, 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://eia.cenia.cz/sea/up/prehled.php, kód koncepce ZLK415P.  

Dne 19. ledna 2012 obdržel odbor KÚ ZK oznámení o společném jednání k „Návrhu územního plánu 
Huslenky“, které zaslal Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy 
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), s požadavkem 
o  koordinované stanovisko. 

Dne 14. března 2012 vydal KÚ ZK pod č. j. 4482/2012 koordinované stanovisko k Návrhu územního 
plánu Huslenky. Stanoviskem č. j. KUZL 23533/2012 ze dne 19. dubna 2012 byla vrácena 
dokumentace Vyhodnocení a Posouzení k dopracování.  

Dne 21. ledna 2013 pod č. j. KUZL 77649/2012 KÚ ZK jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) 
zákona o posuzování vlivů na ŽP k vydání stanoviska k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí 
vydal sdělení Městskému úřadu Vsetín, že požadované stanovisko bude vydáno podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona ve znění po novele.  

Dne 23. dubna 2013 byla KÚ ZK doručena upravená dokumentace spolu se stanovisky 
a připomínkami jako podkladem pro vydání stanoviska dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

 

III. Hodnocení koncepce 

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Huslenky na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně 
v rozsahu přílohy zákona stavebního zákona.  

Podle zpracovatele dokumentace Posouzení Návrh územního plánu Huslenky na PO Horní Vsacko 
a EVL Beskydy nebyl vyhodnocen jako významně negativní. Možný mírně negativní vliv byl 
identifikován u záměrů týkajících se ploch pro bydlení smíšené a bydlení smíšené vesnické, 
a to především ovlivněním lučních společenstev stanoviště 6510 (biotopu T1.1) a ptačích druhů 
chřástala polního a ťuhýka obecného. U některých ploch byl vyhodnocen i mírně negativní vliv 
na celistvost EVL či PO. Mírně negativní vliv byl identifikován také u některých ploch 
protipovodňových opatření - plochy technické infrastruktury, zejména na možnost migrace vydry říční, 
živočichy vázané na vodní prostředí a břehy vodního toku, biotop T1.1, chřástala polního a ťuhýka 
obecného. Vzhledem k charakteru těchto návrhových ploch, rozsahu ovlivnění území a funkční 
spojitosti, byl u všech záměrů hrází jako celku vyhodnocen mírně negativní vliv na celistvost EVL. 
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U protipovodňových hrází byl identifikován mírně negativní vliv také z hlediska kumulativních vlivů. 
U některých návrhových ploch, u kterých byl identifikován mírně negativní vliv, lze toto negativní 
ovlivnění přizpůsobením záměrů snížit (viz zmírňující opatření, která jsou součástí podmínek tohoto 
stanoviska). 
 
Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení může mít Návrh ÚP Huslenky v některých případech 
negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda, zvláště chráněná území, VKP, krajinný ráz. Naopak 
pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo a hmotné statky (hodnoty území).  

Z hlediska vlivů jednotlivých navrhovaných ploch: 

Realizace staveb na některých plochách pro bydlení smíšené obytné negativně ovlivní zájmy ochrany 
přírody a krajiny v řešeném území – plochy č. 25, 26, 27, 41, 43, 64, 65 jsou navrženy ve II. zóně 
ochrany CHKO Beskydy. Plochy pro bydlení smíšené obytné č. 3, 4, 5, 6, 7, 50 mohou mít negativní 
vliv na krajinný ráz, č. 3, 4, 6, 7 i na VKP údolní niva.  
Některé plochy pro bydlení smíšené obytné vesnické (č. 3, 4, 6 a 7) leží v blízkosti Vsetínské Bečvy, 
proto je třeba zvážit umístění staveb z hlediska ochrany před povodněmi. Plocha pro bydlení smíšená 
obytná vesnická č. 40 je navržena ve II. zóně ochrany CHKO Beskydy, zde může dojít k negativnímu 
ovlivnění krajinného rázu. Dále plochy pro ochranné hráze (plochy technické infrastruktury č. 92-106) 
mohou mít nepříznivý vliv na krajinný ráz a migrační prostupnost fauny.  
V územním plánu jsou zařazeny i plochy přírodní a realizace záměrů na těchto plochách pozitivně 
ovlivní zájmy ochrany přírody a krajiny v řešeném území, pokud zůstanou zachovány přírodní biotopy. 
Realizace záměru na těchto plochách bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry (zadržení vody 
v krajině), a také pozitivní vliv na povrchové a podzemní vody (akumulace vody v krajině, dotace 
podzemních vod). 
 
Návrh ÚP Huslenky je zpracován bez variant. Vyhodnocení vlivů ÚP bylo provedeno v porovnání 
s nulovou variantou, tedy s variantou nerealizace navržených záměrů v ÚP Huslenky. 

 

IV. Vypořádání připomínek  

Následující stanoviska k Návrhu opatření obecné povahy – územního plánu Huslenky obdržel 
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování stavebního řádu a dopravy od těchto subjektů:  

1. Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 21. 3. 2012 
č. j. MUVS 7631/2012 OŽP 

2. Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko k Návrhu ÚP Huslenky 
ze dne 3. 2. 2012 č. j. MUVS 3344/2012 OŽP 221 Por 

3. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělení ze dne 
21. 1. 2013 č. j. 77649/2012 

4. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko podle § 22 e) 
zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23533/2012 

5. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované stanovisko 
ze dne 14. 3. 2012 č. j. 4482/2012  

6. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – výzva k doplnění 
dokumentace ze dne 15. 2. 2012 č. j. 10353/2012 

7. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín – vyjádření ze dne 15. 2. 2012 č. j. MUVS 
1789/2012 

8. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín – závazné koordinované 
stanovisko ze dne 3. 2. 2012 č. j. HSZL-385-3/VS-2012 

9. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – stanovisko ze dne 8. 2. 2012 
č. j. KHSZL 01035/2012 

10. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – stanovisko ze dne 
13. 2. 2012 č. j. 5392/ENV/12  

11. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – vyjádření ze dne 
16. 2. 2012 č. j. SBS/02457/2012/OBÚ-01/1 
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12. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov 
pod Radhoštěm – stanovisko k upravené dokumentaci ze dne 21. 12. 2012 č. j. 5356/BE/2012 

13. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov 
pod Radhoštěm – doplnění stanoviska č. j. 307/BE/2012 na základě výzvy MěÚ Vsetín ze dne 
16. 11. 2012 č. j. 4784/BE/2012 

14. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov 
pod Radhoštěm – přehodnocení stanoviska k ploše SO 23 ze dne 13. 9. 2012 č. j. 3796/BE/2012 

15. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov 
pod Radhoštěm – stanovisko k návrhu ÚP Huslenky ze dne 11. 4. 2012 č. j. 3796/BE/2012 

16. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – stanovisko ze dne 12. 3. 2012 
č. j. 13278/12-OST 

17. Centrum dopravního výzkumu – vyjádření ze dne 19. 3. 2012 č. j. UP/0420/12 
 
Dále byla doručena řada připomínek vlastníků pozemků, tyto připomínky se týkají převážně funkčního 
využití navrhovaných ploch či rozsahu jejich zařazení do návrhu ÚP, dále se týkají požadavků 
na úpravy územně plánovací dokumentace nebo jde o žádost o přehodnocení stanoviska CHKO 
Beskydy z hlediska zařazení jednotlivých ploch atd. Nejedná se ani v jednom z případů o připomínky 
k dokumentaci Vyhodnocení nebo Posouzení. 
 
Tyto připomínky byly zaslány Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí - 
příslušnému správnímu orgánu 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. Takovou připomínku uplatnil 
pouze Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí v koordinovaném stanovisku ze dne 21. 3. 2012 
č. j. MUVS 7631/2012 OŽP.  
 
VYPOŘÁDÁNÍ: 

1. Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí – vodní hospodářství 

Požaduje doplnit dokumentaci Vyhodnocení v části 4.2 Vodní hospodářství (str. 28)  odst. „Likvidace 
odpadních vod“ tak, aby hodnocení bylo v souladu s Návrhem ÚP Huslenky a Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, viz kapitola A3 v Návrhu ÚP Huslenky. 

Požadavek byl v rámci doplnění dokumentace Vyhodnocení splněn v plném rozsahu. 

 

V. Stanovisko 

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, obdržených připomínek dotčených 
správních orgánů, dotčených územních samospráv a veřejnosti 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 uvedeného zákona vydává 

 
SOUHLASNÉ STANOVISKO  

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
„Návrhu územního plánu Huslenky“ 

 

za dodržení podmínek stanovených v dokumentaci Vyhodnocení na str. 39 v kapitole „Závěry 
a doporučení, včetně návrhu stanoviska“ a dále je nezbytné dodržet zmírňující opatření stanovená 
v dokumentaci Posouzení v kapitole „5. Závěr“ na str. 31. 

 

1. ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
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Plochy smíšené obytné (SO) a smíšené obytné vesnické (SO.3): U návrhových ploch, u kterých 
byl vyhodnocen mírně negativní vliv na celistvost EVL nebo PO (3, 5, 16, 21, 25, 41, 43, 64 a 109) 
kvůli velikosti záboru hodnotného stanoviště či vhodného biotopu druhu, případně jejich kvalitního 
výskytu, je třeba provést naturové hodnocení vlivů již konkrétních záměrů dle aktuálních dat, zvláště 
pak u těch plošně rozsáhlých. U záměrů, u kterých nebude hodnocení vlivů požadováno, je nezbytné, 
z hlediska ochrany druhů, správné načasování realizačních prací mimo vegetační období. 
Pro chřástala polního, který je potenciálně koncepcí nejvíce dotčen, je to období, kdy odlétá 
do zimovišť, tj. od poloviny října do konce dubna. Pro ochranu kuňky žlutobřiché, čolka horského 
a vydry říční je nezbytné zamezit jakýmkoli zásahům záměrů do vodních ploch a toků. Přilehlé plochy 
nezasažené samotným záměrem musí být při jeho realizaci chráněny před jakýmkoli narušením.  

Plochy technické infrastruktury (T*): Navrhovaná zmírňující opatření se týkají pouze ploch 
protipovodňových opatření, tj. hrází (92 – 106, 118, 119). Vzhledem k charakteru záměru, rozsahu 
ovlivnění území a funkční spojitosti, je nezbytné provést naturové posouzení a biologické hodnocení 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 67) 
konkrétního projektu jako celku. 

 
2. PODMÍNKY 

Plochy pro bydlení:  
- pro plochy 3, 4, 6, 7 jako celek zpracovat územní studii s požadavky na nenarušení krajinného 

rázu a zachování biokoridoru podél toku Vsetínské Bečvy 
- pro plochu 5 a 50 zpracovat územní studii s požadavkem na nenarušení krajinného rázu 
 
 
Město Vsetín a Obec Huslenky 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. 

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) 

 

Na vědomí: 

Městský úřad Vsetín, odbor ŽP, Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

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

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín                   ke zveřejnění 

Obec Huslenky, 756 14  Huslenky 145                   ke zveřejnění 
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