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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor ivotního prost edí a zem lství

Magistrát m sta Chomutova
odbor rozvoje, investic a majetku m sta
Zborovská 4602
430 28  Chomutov

Datum: 23. 6. 2011
íslo jednací: 1664/ZPZ/2011/SEA

JID: 117614/2011/KUUK
Vy izuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra / 169
E-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz

Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Hora Svatého ebestiána pouze podle
§ 10i odst. 3 zákona . 100/2001 Sb.,o posuzování vliv  na ivotní prost edí a o zm

kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní
pozd ích p edpis

Odbor ivotního prost edí a zem lství Krajského ú adu Ústeckého kraje obdr el dne
2. 6. 2011 návrh zadání územního plánu Hora Svatého ebestiána podle § 47 odst. 2
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích

edpis  (dále jen stavební zákon).

Z posouzení obsahu návrhu zadání a na základ  kritérií uvedených v p íloze . 8 zákona
provedl zdej í odbor jako p íslu ný orgán podle § 22 písm. b) zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv  na ivotní prost edí, ve zn ní pozd ích p edpis  (dále jen zákon)
zji ovací ízení podle § 10i odst. 3 s následujícím záv rem:

„územní plán Hora Svatého ebestiána“

je nutno posoudit z hlediska vliv  na ivotní prost edí

Návrh zadání územního plánu se týká ploch pro bydlení, ploch ob anského vybavenosti,
ploch sportu – sjezdovka, ploch výroby a skladování, umíst ní sto ár  v trných elektráren
(zám r je posuzován procesem EIA – ULK658, který je ve fázi zpracování záv re ného
stanoviska).

Návrh zadání územního plánu stanoví rámec pro umíst ní zám  podléhajících
posouzení a byla zde shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv  na ivotní prost edí
(SEA). Návrh zadání územního plánu p edpokládá umíst ní zám , které mohou zp sobit
výrazn  negativní zásah do ivotního prost edí, ovlivn ní krajinného rázu, ekologické stability
území a udr itelného rozvoje území.

Vyhodnocení vliv  je t eba zpracovat pro celý územní plán v rozsahu p ílohy stavebního
zákona. Zpracovatel se zam í na vlivy zám ru na pom ry dot ené oblasti s ohledem
na mo nost celkového negativního ovlivn ní slo ek ivotního prost edí:

• plochy sportu – sjezdovka
• plochy výroby a skladování

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.kr-ustecky.cz
mailto:urad@kr-ustecky.cz
mailto:sikorova.p@kr-ustecky.cz
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Krajský ú ad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz : 70892156 Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DI : CZ70892156 . ú.  882733379/0800

strana 2 / 2

Vzhledem k jedno variantnímu ení zám , které podléhají posouzení z hlediska vliv
na ivotní prost edí, je nutné zdej ímu ú adu p edlo it dokumentaci Vyhodnocení vliv
na ivotní prost edí k návrhu územního plánu Hora Svatého ebestiána.

Vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí zpracované na základ  p ílohy stavebního zákona
osobou k tomu oprávn nou podle § 19 zákona bude nedílnou sou ástí návrhu územn
plánovací dokumentace.

Musí být podrobn  popsány vlivy zám  na pom ry dot ené oblasti s ohledem
na mo nost celkového negativního ovlivn ní slo ek ivotního prost edí a mo né ovlivn ní
zdraví obyvatelstva.

Sou ástí vyhodnocení bude vypracování kapitoly záv ry a doporu ení v etn  návrhu
stanoviska dot eného orgánu ke koncepci s uvedením výrok , zda lze z hlediska negativních
vliv  na ivotní prost edí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit,
souhlasit s podmínkami v etn  jejich up esn ní anebo nesouhlasit.

Vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí a vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území
edá po izovatel v listinné a elektronické podob na Krajský ú ad Ústeckého kraje,

odbor ivotního prost edí a zem lství, k vydání stanoviska.
V p ípad , e by orgán ochrany p írody nevylou il významný vliv na evropsky významnou

lokalitu i pta í oblast, po aduje zdej í odbor jako p íslu ný orgán podle § 22 písm. b)
zákona respektování podmínek orgánu ochrany p írody a uvedení jasného výroku v záv ru
vyhodnocení vliv  na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast, zda dle názoru
autorizované osoby má územní plán významný vliv na území evropsky významné lokality
nebo pta í oblasti. V p ípad  zpracovávání „Vyhodnocení vliv  územního plánu na území
Natura 2000“ je nutné vypracovat „Vyhodnocení vliv  územního plánu na ivotní prost edí“
podle p ílohy stavebního zákona (kapitola A) a p edlo it tyto dokumenty jako sou ást
„Vyhodnocení vliv  územního plánu na udr itelný rozvoj území.“

V dal ích fázích územn  plánovací dokumentace budou navrhovány pouze zám ry
uvedené v návrhu zadání územn  plánovací dokumentace. Zám ry neuvedené v návrhu
zadání územn  plánovací dokumentace je nutno projednat s odborem ivotního prost edí a
zem lství Krajského ú adu Ústeckého kraje, který je p íslu ným orgánem podle § 22 písm.
b) zákona.

Ing. Krydlová Ta ána
vedoucí odboru

Na v domí
Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního ádu, zde
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