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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  

„Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm“ 
za dodržení následujících podmínek: 

 
 bude vypuštěna plocha Z1/3, a to vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé 

krajinářské polohy; vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510 (další negativní 
vlivy jsou podrobně uvedeny v části III. Hodnocení koncepce). 

 bude vypuštěna plocha Z1/9, a to vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště 6510 
a faktu, že je součástí lokálního biocentra. 

 bude vypuštěna plocha Z1/10 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 
 bude vypuštěna plocha Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 
 bude vypuštěna plocha Z1/17 z důvodu zhoršení migrační propustnosti území, polohy 

v ochranném pásmu lesa a blízkosti střelnice, kde nelze vyloučit nadlimitní zátěž impulzním 
hlukem. 

 bude vypuštěna plocha Z1/20, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510, které zde tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí 
lokality je potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu – vstavače mužského (Orchis mascula). 

 zredukovat plochu Z1/18, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510. 
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Předkladatel:            Město Rožnov pod Radhoštěm 

Umístění koncepce:  kraj  Zlínský 
   město    Rožnov pod Radhoštěm 
    

 
ODŮVODNĚNÍ: 
I. Charakter koncepce  

Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vymezuje následující plochy:  
plochy pro bydlení – individuální BI (Z1/1, Z1/3, Z1/5-7, Z1/11-14, Z1/16-19, Z1/21, Z1/22 a Z1/26), 
plochy smíšené v centrální zóně SO.1 (Z1/2 a Z1/4), 
plochy občanské vybavenosti specifických forem OX (Z1/8), 
plochy individuální rekreace – zahrádkářská osada RZ (Z1/9 a Z1/10), 
plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (Z1/20, Z1/23 a Z1/24), 
plochy smíšené obytné polyfunkční SO.4 (Z1/27). 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (dokumentace Vyhodnocení): 
Ing. Pavel Mitev – autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí (číslo rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 2881/414/OPVŽP/02, č. j. rozhodnutí 
o prodloužení autorizace 7752/ENV/07, 1639/ENV/12) 
 
Zpracovatel posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –
Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (dokumentace Posouzení): 
Ing. Pavel Koláček, Ph.D. – autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 2915/ENV/12-128/630/12) 
 
 
II. Průběh posuzování 

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm bylo odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále 
jen „KÚ ZK“) předloženo dne 9. května 2012. 

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 životní prostředí“) a 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 13. června 2012 pod č. j. KUZL 27450/2012 vyplynul 
požadavek na zpracování komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Změny č. 1 územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm. Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém 
stanovisku uvedl v souladu s ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, že pro hodnocenou koncepci nelze 
vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen 
„PO“). Pro zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území 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://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_up, kód koncepce ZLK669P.  
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Dne 10. června 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném 
jednání k „Návrhu opatření obecné povahy – Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
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)“. Společné jednání 

se uskutečnilo 2. července 2013. 

Dne 25. července 2013 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 37024/2013 koordinované stanovisko k Návrhu 
opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.  

Dne 9. ledna 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad 
od odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm stanoviska 
a připomínky podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ke Změně č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm jako podklad pro vydání 
stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
III. Hodnocení koncepce 

Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je předkládána v jedné variantě. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí bylo 
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.  

Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení může mít uplatnění koncepce územního plánu města 
negativní vliv na veřejné zdraví (plochy Z1/3 a Z1/17), na územní systém ekologické stability (plochy 
Z1/9, Z1/10 a Z1/16), na fragmentaci krajiny (plochy Z1/3 a Z1/17 představují potenciální migrační 
bariéru velkých savců), na faunu a flóru (změna funkčního využití u ploch BI, SO.3, příp. RZ) 
a případně na vodní režim v krajině (dílčími změnami Z1/1, Z1/3, Z1/8, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, 
Z1/17 a Z1/17 může dojít k lokálnímu zhoršení odtokových poměrů). 

Ze závěrů Vyhodnocení je patrné, že změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm vyvolává především tyto 
střety: 

 Plocha Z1/3 vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé krajinářské polohy při 
rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. Vymezení plochy 
generuje zábor přírodního stanoviště. Záborem dojde také k narušení ekotonového efektu, 
likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního biotopu žluny šedé. Dále 
zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro obojživelníky. 

 Plocha Z1/9 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště a dílčích změn Z1/9, Z1/10 
a Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

 Plochy Z1/20, Z1/18 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště. 

Vzhledem k dostatečnému rozsahu ploch individuálního bydlení (BI) vymezeném v platné ÚPD, které 
nejsou doposud zastavěny, se zpracovateli Vyhodnocení jeví z tohoto pohledu jako problematické 
dílčí změny Z1/1, Z1/3, Z1/9, Z1/6, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, Z1/17, Z1/20; dílčí změny Z1/9, Z1/10 
a Z1/16, které předpokládají omezení plochy stávajících biocenter, jsou v přímém rozporu 
s požadavky Státní politiky životního prostředí ČR v této oblasti. Zpracovatel Vyhodnocení má za to, 
že navrhované dílčí změny Z1/2 a Z1/4 v návrhu Změny č.1 ÚPD Rožnov pod Radhoštěm 
pravděpodobně znemožní realizaci plánovaného průtahu jádrovým územím. Účelnost a dopravní 
význam této komunikace je však dle zpracovatele Vyhodnocení sporný (fragmentace parku, který je 
biocentrem, zavlečení dopravy do jádrového území). 

Zpracovatel Vyhodnocení dále doporučuje u dílčích změn Z1/1 a Z1/14 řešit odkanalizování území 
tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího 
příkopu, který je využíván v období jarních migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále 
nedoporučuje zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení). 
Tato zmírňující opatření nejsou ve fázi územního plánování relevantní, jelikož jsou navržena pro fázi 
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realizace záměrů na navrhovaných plochách, proto nebudou uvedena jako součást tohoto stanoviska, 
avšak je třeba je respektovat v následujících řízeních. 

Podmíněně pozitivně hodnotí zpracovatel Vyhodnocení navrženou dílčí změnu Z1/4, která by 
v konečném důsledku mohla vést k revitalizaci Paláčkova mlýna. 

 
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že předložená koncepce nebude mít 
významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany předměty ochrany lokalit 
soustavy NATURA 2000. Z hlediska potenciálních dopadů na EVL Beskydy a jeho předměty ochrany 
se zpracovateli Posouzení jako nejvýznamnější faktor jeví úbytek lučních biotopů a to přírodního 
stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis). Jejich zábor generují některé z návrhových ploch změny č. 1 ÚP a zejména pak plošně 
rozsáhlejší zábory současného platného územního plánu. Zvýšený úbytek je tedy zvláště patrný 
zejména v kumulativním kontextu návrhových ploch stávajícího platného ÚP, které bylo nutno během 
vyhodnocení změny č. 1 zohlednit. Proto byla v rámci hodnocení navržena opatření ke zmírnění 
případných negativních vlivů předmětné koncepce na EVL a PO, kde se jedná zejména o vypuštění 
některých návrhových ploch změny č. 1 ÚP. 
 
Zpracovatel Posouzení doporučuje z ÚP vypustit následující plochy: 

 Obě plochy lokality č. 3, a to vzhledem k jejich plošnému rozsahu a umístění do citlivé 
krajinářské polohy při rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. 
Vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510. Tvoří je zde kvalitní, druhově 
bohaté porosty s mokřadními enklávami s prameništi. V blízkém okolí lokality je potvrzen 
výskyt zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). Záborem dojde také 
k narušení ekotonového efektu, likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního 
biotopu žluny šedé. Dále zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro 
obojživelníky. 

 Plochu č. 9, a to vzhledem k záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510 (středně 
kvalitní porosty). Plocha je navíc navržena do prostoru vymezeném jako lokální biocentrum; 

 Plochu č. 20, a to vzhledem záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510, které zde 
tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí lokality je potvrzen výskyt 
zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). 

 
Dále zpracovatel Posouzení doporučuje: 

 U plochy č. 1 a 14 řešit odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních 
vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího příkopu, který je využíván v období jarních 
migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále nedoporučuje zbytečně zasahovat 
do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení); 

 U plochy č. 18 řešit její plošnou redukci. 
 
 
 
VI. Vypořádání připomínek  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ke Změně č. 1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm zaslal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
výstavby a územního plánování KÚ ZK, 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 uplatněny.  
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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. 
 
Město Rožnov pod Radhoštěm 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru 

(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

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

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1      ke zveřejnění                                    
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