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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 Jablůnka 

 

 

I. Charakter koncepce  

Územní plán řeší plochu pro bydlení B (1), plochu hromadného bydlení BH (2), plochy individuálního 
bydlení BI (3-9), plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (11-15, 52), plochu občanského vybavení - 
tělovýchova a sport OS (16), plochu občanského vybavení – komerční vybavenost OK (17), plochu 
občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby OH (18), plochy veřejných prostranství 
s převahou zpevněných ploch PV (19, 20, 22-25), plochy veřejných prostranství s převahou zeleně PZ 
(21), plochy pro silniční dopravu DS (26-41), plochy technické infrastruktury - energetika TE (42, 51), 
plochy občanského vybavení – specifických forem OX (48, 49), plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství TV (50). Dále jsou vymezovány plochy přestavby, plochy krajinné zeleně, plochy 
zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské. 

 
Předkladatel:            Město Vsetín 

Umístění záměru:  kraj  Zlínský 

   Obec    Jablůnka 

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

Ing. Marie Skybová  
Osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí 
č. j. 38388/ENV/08. 
 
 

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

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. 
Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ustanovení § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. – číslo autorizace 51780/ENV/10-1552/630/10. 
 
 
 

II. Průběh posuzování 

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Jablůnka bylo odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo 
dne 22. října 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“) a vyjádření věcně příslušných oddělení životního prostředí a zemědělství KÚ ZK, 
provedl odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK (dále jen „KÚ ZK“) jako příslušný orgán, 
zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 zákona.  

Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 19. listopadu 2009 vyplynul požadavek na vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „Vyhodnocení“) územního plánu 
Jablůnka. 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 (dále jen „PO“) - do řešeného území zasahuje EVL 
Nad Jasenkou CZ0724121 (lokalita s významným výskytem vrkoče útlého). Pro zpracování 
Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území (např. plochy rekreace a sportu, plochy 
občanského vybavení) 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 ZLK434P.  

Předkladatel koncepce Městský úřad Vsetín – odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy 
předal dne 27. února 2012 Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
dokumentaci: „Návrh územního plánu Jablůnka společně s  Vyhodnocením vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví (Vyhodnocení) a Posouzením vlivu koncepce na předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. (Posouzení)“.  

KÚ ZK požádal 16. března 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. 

Dne 16. dubna 2012 vydal KÚ ZK pod č. j. 12325/2012 koordinované stanovisko k Návrhu územního 
plánu Jablůnka. 
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III. Hodnocení koncepce 

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Jablůnka 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 
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. V případě vymezení plochy pro bydlení individuální BI 5, 
na které se momentálně nachází mezofilní ovsíková louka průměrné kvality, byl identifikován mírně 
negativní vliv. Realizací návrhové plochy bude dotčeno stanoviště 6510 na ploše 0,6 ha, 
což představuje malý zlomek z celkové plochy stanoviště na celém území EVL Nad Jasenkou 
(236 ha). V rámci návrhových ploch pro vymezení koridoru silnice I/57 je uvažován potenciální 
negativní vliv v podobě ztížené migrační průchodnosti území a riziku střetů pro velké šelmy, jež jsou 
předmětem ochrany nedaleké EVL Beskydy (rys, vlk a medvěd).  

Podle zpracovatelky Vyhodnocení nemá předmětná koncepce z hlediska identifikovaných vlivů žádný 
významný nepříznivý vliv na životní prostředí. Jako nepříznivý byl vyhodnocen zábor ZPF. V případě 
jedné plochy byl identifikován potenciální negativní vliv na krajinný ráz. Naopak příznivě pro životní 
prostředí obce bude působit vymezení ploch koridoru silnice I/57, vymezení ploch krajinné zeleně, 
přírodních a vodních ploch.  

Návrh ÚP Jablůnka je překládán v jedné variantě.  

 

 

 

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 Jablůnka“ 

 

za dodržení podmínek stanovených v dokumentaci Vyhodnocení na str. 81-82 v kapitole „11. Závěry 
a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci“. 

 

Jedná se o následující podmínky: 

- Konkrétní záměr přeložky silnice I/57 vyhodnotit podle § 45i vzhledem k potenciálnímu střetu 
s migrujícími šelmami.  

- Využití plochy hromadného bydlení BH 2 bude podmíněno předchozím ověřením hladiny 
akustické zátěže řešené lokality a realizací případných protihlukových opatření. 

- Pro plochy SO3.12, SO3.13, SO3.14 a SO3.52 stanovit regulativem ÚP maximální počet 
obytných objektů. Charakter budov přizpůsobit zásadám výstavby v CHKO Beskydy. 
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Město Vsetín a Obec Jablůnka 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) 

 

 

 

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 Jablůnka, 756 23 Jablůnka 365                   ke zveřejnění 
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