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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 Lešná“ 
 

 
 
 
Předkladatel:            Město Valašské Meziříčí 

Umístění koncepce:  kraj Zlínský 
   obec  Lešná 
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ODŮVODNĚNÍ: 

I. Charakter koncepce  

Územní plán vymezuje: 
Návrhové plochy bydlení BI, SO, SO.3, občanského vybavení O, OV, OS, plochy dopravní 
infrastruktury D, DS, plochy technické infrastruktury T*, TV, TE, plochy veřejných prostranství PV, PZ, 
plochy výroby a skladování VP, VD, plochy vodní a vodohospodářské WT. 
 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
RNDr. Zuzana Kadlecová – autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –
Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení): 
RNDr. Adam Véle, Ph.D. – autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
II. Průběh posuzování 

Návrh zadání územního plánu Lešná obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) dne 8. dubna 2011. 

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, 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 4. května 2011 pod č.j. KUZL 25327/2011 vyplynul 
požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z důvodů: 

 Orgán ochrany přírody vydal v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanovisko, že pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit 
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Daný návrh zadání ÚP měl 
být předmětem dalšího posouzení. 

 Některá funkční využití území (např. plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy 
výroby a skladování, smíšené výrobní plochy a zejména plochy těžby nerostů) mohly zakládat 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jednalo 
se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona.  

 Předložené zadání územního plánu bylo zpracováno velmi obecně a neobsahovalo bližší 
informace o budoucím rozvoji obce. 

 

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 ZLK 591P.  

Dne 15. června 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném 
jednání (konaném 16. července 2015) k „Návrhu územního plánu Lešná“. 

16. června 2015 pod č.j. 44386/2015 KÚ ZK (oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivost 
a rybářství) vyzval k doplnění a upravení dokumentace k Návrhu územního plánu Lešná.  
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13. srpna 2015 vydal KÚ ZK (oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivost a rybářství) pod 
č.j. KUZL 39213/2015 k Návrhu územního plánu Lešná nesouhlasné koordinované stanovisko.  

1. září 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK stanoviska a připomínky podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona s žádostí o vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů 
na ŽP. 

Dne 16. září 2015 obdržel KÚ ZK (oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivost a rybářství) 
upravenou projednávanou dokumentaci. Souhlasné stanovisko bylo vydáno 29. září 2015, 
č.j. KUZL 57149/2015. 

 
 
III. Hodnocení koncepce 

V předloženém Vyhodnocení zpracovatelka uvádí u nových výrobních ploch možný nepříznivý vliv na 
ovzduší, z provozu dopravy na nové trase silnice I/35 může být u nejbližších objektů nadlimitní 
hluková zátěž (týká se také komunikace III/0487), trasa I/35 bude též zdrojem škodlivin 
z automobilové dopravy. Realizace komunikace I/35 představuje bariéru v odtoku vod, což 
zpracovatelka hodnotí jako možný nepříznivý vliv. Odtokové poměry mají být zlepšeny realizací 
protierozních a krajinotvorných opatření. 
Z hlediska širších vztahů má řešené území mimořádně velký význam z hlediska výskytu a migrace 
savců. Migrační koridory je nutno pro vyloučení možného nepříznivého vlivu respektovat. 
Možný nepříznivý vliv na lokální ÚSES je uváděn u opakovaného křížení plochy dopravy (I/35) 
a vedení technických zařízení s trasami lokálních biokoridorů. Z hlediska krajinného rázu představuje 
významné ohrožení propojování sídel (zejména k.ú. Lhotka nad Bečvou, Příluky a Mštěnovice). 
 
V naturovém hodnocení bylo cílem zjištění, zda záměry uvedené v koncepci či koncepce jako celek 
může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL Choryňský mokřad. 
Zpracovatel naturového hodnocení došel k závěru, že „Územní plán Lešná“ nebude mít významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 
 
VI. Vypořádání připomínek  

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Územnímu 
plánu Lešná zaslal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu 
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. 

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. 
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Město Valašské Meziříčí a Obec Lešná žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto 

stanoviska na úřední desce a na internetu. 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 Valašské Meziříčí, OŽP, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí   

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

 

Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí ke zveřejnění 

Obec Lešná, 756 41, Lešná 36 ke zveřejnění 
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