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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 Pozděchov“ 

 
 
Předkladatel:            Město   Vsetín 

Umístění koncepce:  kraj Zlínský 
   obec   Pozděchov 
      

 
 

ODŮVODNĚNÍ: 

I. Charakter koncepce  

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy: 
- plochy smíšené obytné vesnické 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 
- plocha občanské vybavenosti specifických forem 11 
- plochy pro silniční dopravu 15, 16, 17, 18, 19, 20 



 

 2  
 
 

- plocha pro tělovýchovu a sport 13 
- plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 14 
- plochy výroby a skladování 21, 22, 23 
- plochy technické infrastruktury 24, 25, 26, 27. 
 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
RNDr. Jiří Procházka – autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí (osvědčení č. j. 135/13/OPVŽ/94, prodloužení č.j. 45966/ENV/11). 
 
 
II. Průběh posuzování 

Návrh zadání ÚP Pozděchov obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) dne 11. srpna 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 dne 8. září 2010 pod č.j. KUZL 56050/2010 vyplynul 
požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z důvodu, že 
rozšíření lyžařského vleku (plocha občanské vybavenosti) stanoví 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://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_up, kód koncepce ZLK537P.  

Dne 12. března 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném 
jednání (9. dubna 2013) k „Návrhu územního plánu Pozděchov“. 

16. dubna 2013 vydal KÚ ZK pod č.j. KUZL 15334/2013 k Návrhu územního plánu Pozděchov kladné 
koordinované stanovisko. 

26. června 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK stanoviska, připomínky 
a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona od Městského úřadu Vsetín. Po 
prostudování „Návrhu územního plánu Pozděchov společně s Vyhodnocením vlivů koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „Vyhodnocení“)“ a předložené dokumentace podle §50 
odst.5 stavebního zákona dospěl KÚ ZK k závěru, že dokumentace Vyhodnocení bude upravena 
a stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí k Vyhodnocení vlivů Územního plánu Pozděchov na životní prostředí bude vydáno 
po upravení územně plánovací dokumentace. 

Dne 2. března 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad od 
Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy upravenou územně 
plánovací dokumentaci spolu se stanovisky a připomínkami podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
k Územnímu plánu Pozděchov jako podklad pro vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování 
vlivů na ŽP. Dne 1. dubna 2015 požádal KÚ ZK v souladu s §50 odst.5 stavebního zákona 
o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska. 
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III. Hodnocení koncepce 

Územní plán Pozděchov je řešen invariantně.  
Vyhodnocení vlivů územního plánu  na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona.  
V řešeném území je vymezen koridor ploch DS 17 - přivaděč I/57 a DS 18-20 pro realizaci rychlostní 
silnice R49. Trasou R49 jsou kříženy NRBK K148 Makyta – Spálený II a NRBK K149 Kelčský Javorník 
– K148. Pokud by R49 byla zahloubena v tunelu, jsou v tomto ohledu podle zpracovatele 
Vyhodnocení jakákoliv nápravná opatření nadbytečná. Pokud bude silnice vedena povrchově, bude 
nutné v místech křížení vybudovat jinou technickou metodou ekologicky vhodnou náhradu. 
Při realizaci R49 a I/57 budou dále ovlivněny i lesní porosty a pozemky PUPFL - kácením dřevin 
a záborem pozemků; ZPF – záborem pozemků; některé plochy smíšené obytné zástavby – hlukem, 
záborem větší či menší části pozemku, upřednostněným odkupem až vyvlastněním a demolicí.  
Silně negativně v rámci lidského vnímání proti realizaci záměru silnice I/57 může působit zrušení 
zdroje pitné vody pro obec Pozděchov (vrty HV1 a HV2 a také vodovodní potrubí od obou vrtů stojí 
v územní kolizi s koridorem pro silnici I/57, tedy návrhovou plochou DS 17). Obdobné hodnocení 
zhotovitel Vyhodnocení specifikuje i pro plochy DS 18, 19 a 20. A to i jak v rámci vlivu na lidské zdraví, 
tak obecně na obyvatele. V rámci střetů zájmů se tyto plochy (DS 18, 19) kříží s prameništi 
Pozděchůvky. Plocha DS 19 se kříží i s turistickými trasami a NS Vařákovy paseky. Plocha DS 18 leží 
v územní kolizi se stávajícím lyžařským areálem. Při možnosti realizace trasy R49 – světle modrá 
varianta povrchově, by došlo k územnímu střetu s touto sportovní plochou a k jejímu zásadnímu 
odstranění, což je hodnoceno jako negativní vliv.  
Významně pozitivní vliv na obyvatelstvo zpracovatel uvádí u ploch smíšených obytných vesnických, 
u plochy DS 17 pozitivní vliv na lidské zdraví hodnotí pouze ve smyslu výraznějšího odklonu stávající 
dopravy ze silnice I/49 (snížení emisí škodlivin ze spalin od automobilů projíždějících obcí, snížení 
hlučnosti z dopravy  a zvýšení bezpečnosti provozu v blízkosti silnice I/49).  
Jednoznačně pozitivně  hodnotí plochy technické infrastruktury (nový vodovod a splašková kanalizace 
vedoucí do ČOV na k.ú. Prlova), pozitivně také hodnotí vymezení nových výrobních ploch pro výrobu 
(z hlediska ekonomického rozkvětu obce).  
Rozhledna (OX 11) umístěná v lokalitě Pod Svéradovem leží v územní kolizi s NRBK K148/III Makyta 
– Spálený II. V její těsné blízkosti je vymezeno LBC6 Na hranici a PP Vizovické vrchy. Předpokládá se 
vliv na VKP (kácení dřevin), ale vzhledem k rozsahu nutného kácení okolních lesních porostů se podle 
zpracovatele jedná o minimální vliv. Další vlivy zpracovatel vylučuje.  
Významný vliv na VKP se projevuje u ploch DS 17, 18, 19 a 20 a to během doby výstavby. Jedná se 
především o vykácení lesních porostů a odstranění lučních porostů. Dále budou realizací silnic I/57 
a R49 překonávány vodní toky, může dojít i ke ztrátě prameniště Pozděchůvky. Vliv zpracovatel 
hodnotí jako velmi významný.  U ostatních návrhových ploch hodnotí vliv na VKP jako nevýznamný.  
Z hlediska migrace velkých savců představují  NRBK (K148 Makyta -Spálený II a K149 Kelčský 
Javorník - K148) a vůbec propojení Vizovická hornatina – Hostýnské vrchy, v oblasti Pozděchova, 
území mimořádného významu. Pravidelná byla pozorování medvěda hnědého, rysa ostrovida, jelena 
evropského, srnce obecného, prasete divokého, zachycen byl i výskyt vlka. V uvedeném území byl 
definován dálkový migrační koridor. Proto byla v rámci dokumentace EIA záměru MZP272 navržena 
kromě základní (červené) varianty trasy R49 i trasa druhá (světle modrá) a Návrh ÚP Pozděchov 
vyhodnocuje obě uvedené trasy. Světle modrá trasa koridoru je vedena severněji po lučních a polních 
pozemcích jihozápadně od obce Pozděchov. V porovnání s červenou variantou méně náročným 
terénem a s menšími zásahy do cenných lesních společenstev na svazích Vizovických vrchů. Tato 
varianta překonává hřeben Vizovických vrchů 600 m dlouhým tunelem Pozděchov a 540 m dlouhým 
tunelem Lačnov. Vyhýbá se lokalitám, na nichž byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, 
především lesním lemům v lokalitě Rudovňa pod vrchem Svéradov. Nezasahuje přímo ani do 
vymezeného a zcela funkčního lesního RBC U Kotka – v k.ú. Bratřejov (základní - červená varianta 
prochází jeho severním okrajem) a zcela se vyhýbá vloženému lokálnímu biocentru “Na Mezných”. 
Světle modrá varianta je ale zasazena do terénu vizuálně velmi exponovaně a silně negativně 
ovlivňuje estetické hodnoty krajinného rázu, především harmonické měřítko a vztahy v krajině.  
Plochy DS 15 a 16 budou mírně negativně ovlivňovat floru během své realizace. Jedná se o jejich 
rozšíření a zpevnění, přičemž určitá část flory bude trvale odstraněna. Během další působnosti již 
žádné další vlivy nejsou předpokládány.  



 

 4  
 
 

Plochy DS 17 – 20 jsou výraznými stavbami v rámci k.ú. Pozděchov. Jejich realizace si vyžádá nejen 
vliv na floru (kácení dřevin, bylinného patra), ale i plašení zvěře, odstranění hnízd apod. Pro dokument 
„Technická studie a dokumentace EIA pro R49 v úseku Fryšták – hranice ČR/SR“ bylo vytvořeno 
biologické hodnocení, ve kterém se uvádí, že území Pozděchova funguje jako významný dálkový 
migrační koridor pro velké savce. Vliv na diverzitu velkých savců je předpokládán jako velký. 
Minimálně plocha DS 19, která je zároveň plochou ÚSES musí zůstat zachována jako přírodní 
prostředí bez přerušení komunikací.  
Z hlediska vlivu na vodu a vodní zdroje - plocha DS 17 - koridor budoucí silnice I/57 leží v územní 
kolizi s hydrologickými vrty HV1 a HV2, což jsou zdroje pitné vody pro Pozděchov. Silniční koridor 
v rámci realizace zlikviduje i stávající vodovodní přípojku k vrtům. Územním plánem jsou nastaveny 
základní podmínky pro jiný způsob zásobování obce – propojení na vodovodní systém obce Prlov, 
příp. zásobování ze skupinového vodovodu Stanovnice – plocha T* 24. Rychlostní silnice R49 (plochy 
DS 18, 20) bude v uvedených úsecích pod vrcholem Vizovických kopců pravděpodobně vedena 
v tunelu. Při hloubení (ražbě) tunelu se předpokládá, že dojde k úplné ztrátě prameniště v tomto 
prostoru nebo oslabení pramene toku Pozděchůvky. Pokud bude daný úsek stavěn povrchově, bude 
i zde pravděpodobně zasaženo prameniště. V rámci technologie stavby se s touto problematikou bude 
muset projekt vypořádat. Jedná se o trvalé významné ovlivnění s možností sekundárních vlivů na 
provedenou stavbu v případě nedořešení situace. (např. praskání vozovky vlivem tlaku podzemní 
vody…).  
Mírně negativní vliv na ovzduší a klima je uváděn u ploch pro obytnou zástavbu, pozitivně jsou 
hodnoceny plochy DS 17 – 20 (snížení průměrné roční koncentrace škodlivin z dopravy), ostatní 
plochy jsou hodnoceny neutrálně.  
Z hlediska vlivu na hmotné statky, kulturní dědictví, architekturu a archeologické nálezy je pozitivně 
hodnoceno rozšíření stávajícího hřbitova, rozvoj sportovního areálu obce a umístění rozhledny. 
Realizací záměrů na plochách DS 17 – 20, kde se v současné době nachází několik funkčních 
obytných staveb SO.3 a lyžařský areál, může dojít až k jejich odstranění, zde jde o významně 
negativní vliv vůči uváděným objektům.  
Vliv na krajinný ráz by měl být neutrální u návrhových ploch SO.3. Využití zastavitelné plochy SO.3 č.7 
je podmíněno zpracováním územní studie z důvodu velikosti této plochy (1,92 ha). Pozitivní vliv na 
krajinný ráz zpracovatel Vyhodnocení předpokládá u plochy OX 11 (rozhledna). Zde však ještě záleží 
na projektu stavby a jeho ztvárnění autorizovaným architektem. Krajinný ráz podhorského vesnického 
sídla významně ovlivní realizace velkých silnic I/57 a R49. Větší silnice se v této krajině vždy 
proplétaly mezi údolími. Současná komunikace mezinárodního významu bude muset překonat hřeben 
Vizovických vrchů, přičemž některé úseky silnice budou mizet v tunelech uprostřed kopců, případně 
příčná údolí budou překlenována mostními konstrukcemi. Jedná se o moderní prvek v krajině, který ji 
výrazně rozčleňuje na velké plochy (tzv. fragmentace). Součástí dokumentu „Technická studie 
a dokumentace EIA pro R49 v úseku Fryšták – hranice ČR/SR“ byla i odborná krajinná studie a její 
závěry byly reprodukovány v textu dokumentace. Mezi nejdůležitější závěry patří (citace): „Realizací 
záměru nevznikne zcela nový základní znak dotčeného krajinného prostoru, neboť pozemní 
komunikace jsou zde charakteristickým znakem krajinného rázu. Navrhovaná rychlostní komunikace 
však přináší tentýž znak v podstatně rozdílných proporcích, které budou především z hlediska měřítka 
krajiny zásadním vlivem na krajinný ráz. Obecně představují významné (rychlostní) komunikace 
z povahy věci umělou krajinářskou osu, která na sebe upoutává pozornost při vnímání krajiny 
a určujícím způsobem determinuje celkovou kompozici krajinné scény. Velmi výrazným rysem 
pozemních komunikací je rovněž jejich dynamický charakter a akustické vlivy dopravy. Díky této 
skutečnosti na sebe takové dílo upoutává pozornost na větší vzdálenost, resp. jeho vizuální vliv na 
konkrétní vzdálenost zesiluje o další vlivy.“ Z uvedeného vyplývá, že se jedná o negativní vliv na 
krajinný ráz, ale přesto je závěrem studie varianta světle modrá přijatelnou alternativou pro vymezení 
koridoru pro R49.  
 
 
VI. Vypořádání připomínek  

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

 
Město Vsetín a Obec Pozděchov 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 Pozděchov, Pozděchov 215, 756 11  Valašská Polanka ke zveřejnění 
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