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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 Valašská Polanka“ 
za dodržení těchto podmínek: 

 
 

- Při realizaci rozvojových záměrů v daném území nepřipustit další zásahy do předmětu 
ochrany L3.3B – Karpatské dubohabřiny. 

- V rámci lesnického hospodaření usměrňovat dlouhodobě vývoj ve vhodných porostech 
k dubohabřinám a nesnižovat její stávající výměru. 
 
 

 
Předkladatel:            Město Vsetín 

Umístění koncepce:  kraj Zlínský 
   obec Valašská Polanka 
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ODŮVODNĚNÍ: 

I. Charakter koncepce  

Územní plán vymezuje: 
Plochy bydlení BH, BI, plochy smíšené obytné SO.3, plochy občanského vybavení O, OH, plochy 
výroby a skladování VZ, SP, plochy dopravní infrastruktury DS, D, plochy technické infrastruktury TV, 
TE, T*, plochy vodní a vodohospodářské WT a plochy v krajině K. Dále jsou vymezeny plochy 
přestavby. 
 
 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
Dr. Ing. Milan Sáňka – 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): 
Mgr. Zdeněk Frélich – 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 ÚP Valašská Polanka obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) dne 24. června 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 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 3. srpna 2010 pod č.j. KUZL 44081/2010 vyplynul požadavek 
na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z důvodů: 

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

 Některá funkční využití území (např. plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy 
výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury) zakládaly 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 ZLK526P.  
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Dne 23. září 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném 
jednání (konaném 15. října 2013) k „Návrhu územního plánu Valašská Polanka“. 

12. listopadu 2013 vydal KÚ ZK pod č.j. KUZL 62233/2013 k Návrhu územního plánu Valašská 
Polanka kladné koordinované stanovisko. 

Po prostudování dokumentace Návrhu územního plánu Valašská Polanka, předloženého 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen „Vyhodnocení“), Posouzení vlivů koncepce podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Posouzení“) a na základě 
obdržených vyjádření dotčených správních úřadů dospěl KÚ ZK k závěru, že dokumentace 
Vyhodnocení a Posouzení má být doplněna, viz. stanovisko KÚ ZK ze dne 17. prosince 2013, č.j. 
KUZL 79780/2013. 

13. října 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK upravenou dokumentaci 
s žádostí o vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů na ŽP. Dne 11. listopadu 2014 
požádal KÚ ZK o opětovné doplnění dokumentace. Opravená a doplněná dokumentace byla KÚ ZK 
předložena 15. července 2015. Dne 14. srpna 2015 požádal KÚ ZK, v souladu s §50 odst.5 
stavebního zákona o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska. 
 
 
III. Hodnocení koncepce 

Územní plán je zpracován jednovariantně. Vyhodnocení vlivů územního plánu  na životní prostředí 
bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.  
Zpracovatel dokumentace Vyhodnocení uvádí, že návrh územního plánu obce Valašská Polanka 
naplňuje jako celek řadu požadavků ochrany životního prostředí a je v souladu s hlavními cíli 
strategických dokumentů pro tuto oblast. Jeho realizace u řady záměrů povede ke zlepšení 
současného stavu životního prostředí. U jednoho záměru – koridor pro výstavbu přeložky I/57 – 
zpracovatel Vyhodnocení identifikoval potenciálně významný negativní vliv.  
Na základě celkového vyhodnocení zpracovatel konstatuje, že předložený návrh územního plánu 
obce Valašská Polanka může mít významně negativní vliv na dílčí složky životního prostředí. Toto 
konstatování je, dle zpracovatele, dáno především skutečností, že navržený koridor obchvatu I/57 
zasahuje do 1. zóny CHKO Beskydy, což je v přímém rozporu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k této skutečnosti je nutné před schválením záměru prokázat 
převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody, případně stanovit kompenzační opatření 
a získat výjimku ze zákazu dle § 43, kterou uděluje Vláda ČR. Pokud bude udělena výjimka, 
zpracovatel navrhuje opatření ke zmírnění negativního působení tohoto záměru (kap.8, str. 55 
Vyhodnocení). Zpracovatel u daného záměru uvádí i řadu pozitivních vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí, např. snížení expozice obyvatelstva působení hluku a znečištění ovzduší, vyšší 
bezpečnost v obci, plynulejší dopravní proud na silnici I/57.  
U ploch pro bydlení zpracovatel doporučuje podmínit realizaci plochy č. 10 až po naplnění ploch č. 7 
a 11, neboť plocha č. 10 se nachází cca 100 metrů od hranice stávající zástavby a představuje tak 
určitý zásah do krajiny. Plochy č. 7 a 11 navazují na stávající zástavbu v západní části obce 
a nepřispívají k rozpínání do volné krajiny. U plochy č. 16 doporučuje zvážit vypuštění této plochy 
z návrhu územního plánu, plocha se nachází v bezprostřední blízkosti aktivního sesuvu a z toho 
můžou plynout rizika (budoucí poškození stavby, aktivace sesuvu stavební činností apod.).  
V případě ploch č. 42 a 43 (plochy výroby a skladování) doporučuje zvážit úpravu vymezení daných 
ploch mimo hranici záplavového území Q100 říčky Senice. Samotnou realizaci staveb na daných 
plochách doporučuje podmínit zajištěním protipovodňové ochrany. 
Jednoznačně pozitivně je hodnocena výstavba kanalizace a zajištění komplexního čištění odpadních 
vod. Kladný dopad na dílčí složky životního prostředí má i vymezení jednoznačné sítě ÚSES. 
 
V dokumentaci Posouzení zpracovatel vyhodnotil nulový vliv u ploch bydlení, u ploch smíšených 
obytných č.19 a 28 lze předpokládat mírně negativní vliv (částečný zásah do biotopu T1.1, mezofilní 
ovsíkové louky), ostatní plochy smíšené obytné s nulovým vlivem. Plochy občanského vybavení 
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a technické infrastruktury se nacházejí mimo území soustavy Natura 2000 a jejich realizace bude mít 
nulový vliv.  
Nulový vliv je u ploch výroby a skladování, zpracovatel doporučuje zvážit částečné zmenšení plochy 
č. 43 od hranice s Leskovcem, v zájmu zachování alespoň částečné možnosti migrace v území. 
Plocha vodní a vodohospodářská je umístěna do EVL Beskydy ke stávající vodoteči a zasahuje do 
biotopu L5.1 – karpatské dubohabřiny. Jedná se o obnovu bývalé menší vodní plochy, vliv nízký mírně 
negativní.  
Plochy dopravní infrastruktury – koridor obchvatu I/57 na území obce Valašská Polanka zasahuje 
z velké části do EVL Beskydy. Pro potřeby vyhodnocení byl posuzován koridor o šířce 22,5 m (na 
základě diskuze se zástupci Městského úřadu Vsetín, správou CHKO Beskydy a zpracovatelem 
Posouzení). Při hodnocení koridoru pro záměr obchvatu silnice I/57 na území obce Valašská Polanka 
byl konstatován mírně negativní vliv na biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, L3.3B – 
západokarpatské dubohabřiny a L5.1 – květnaté bučiny. Pro předmět ochrany velké šelmy (vlk 
obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid) posuzovatel konstatuje mírně negativní vliv zejména s ohledem 
na možné zmenšení migrační propustnosti území, která již není v daných úsecích pro migraci velkých 
šelem dostačující a za stávajících podmínek může sloužit spíše menším savcům (jelení a srnčí zvěř). 
Zpracovatel doporučuje samotný záměr posoudit v celém jeho úseku jako celek dle §45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to především se 
zaměřením na zásahy do předmětů ochrany – biotopů a ovlivnění migrační prostupnosti území pro 
velké šelmy. U dalších vymezených ploch dopravní infrastruktury se předpokládá nulový vliv, stejně 
tak u ploch technické infrastruktury a ploch sídelní zeleně. Mírně pozitivní vliv je hodnocen u ploch 
v krajině (vymezení ÚSES). 
V závěru Posouzení je uvedeno, že předložený návrh územního plánu obce Valašská Polanka nemá 
významný negativní vliv na předměty ochrany a na celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy Natura 2000. Pro zmírnění negativních vlivů návrhu územního plánu je doporučeno 
stanovení podmínek (str. 27 kap. 5. Závěr). 
 
 
 
VI. Vypořádání připomínek  

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Územnímu 
plánu Valašská Polanka 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. 

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 Vsetín a obec Valašská Polanka 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 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 Valašská Polanka, 756 11  Valašská Polanka 270 ke zveřejnění 
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