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STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh
územního plánu Stárkov“ podle ust. § 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 (dále jen „zákon EIA“)
Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“): Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování,
Palachova 1303, 547 01 Náchod
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. Arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533
04 Sezemice (autorizovaný architekt pro obor územní plánování ČKA č.a.: 1980); říjen 2015
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: ing. František J. Frola, Štefánikova
314/13, 500 11 Hradec Králové 11, ADMIRAL HK, s.r.o. (autorizovaná osoba podle § 19
zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, č.j. 24235/ENV/11 ze dne
03.05.2011); listopad 2015
Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne 30.04.2013 (č.j. 7963/ZP/2013); Předkládaný
územní plán nešlo dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání. Požadavky na územně
plánovací dokumentaci byly navrženy v rozsahu, kdy nešlo vyloučit kumulativní vliv
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Předkládaný návrh zadání
zároveň nevylučoval vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze
č. 1 zákona EIA. Zároveň příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992
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Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
přírody a krajiny“) tj. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (dále jen „Správa CHKO
Broumovsko“) nevyloučil možný významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny mimo území CHKO Broumovsko podle ust. §
zákona o ochraně přírody a krajiny; tj. krajský úřad vyloučil možný významný vliv na evropsky
významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky
významných lokalit zařazených do evropského seznamu; dále jen „EVL“) nebo vyhlášené
ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny stanoviskem ve smyslu
ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“): dne 24.03.2015 (č.j. 9121/ZP/2015PE.
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na území CHKO Broumovsko podle ust. § 78
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (tj. Správa CHKO Broumovsko) vyloučil možný
významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu; dále jen
„EVL“) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny
stanoviskem ve smyslu ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny: č.j.
00079/BR/14 ze dne 28. 1. 2014.
Společné jednání o návrhu územního plánu Stárkov včetně posouzení vlivů na životní
prostředí proběhlo dne 08.06.2016 na Městském úřadu Náchod.
Na základě návrhu územního plánu Stárkov, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Stárkov na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“), stanovisek dotčených orgánů
a připomínek uplatněných ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona vydává krajský úřad
ve smyslu ustanovení § 10g zákona EIA
n e s o u h l a s n é stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Stárkov
na životní prostředí.
Odůvodnění: Krajský úřad posuzoval SEA vyhodnocení vlivů, obdržená stanoviska
dotčených orgánů a připomínky občanů. Krajský úřad na základě uvedených podkladů
konstatuje, že z hlediska vlivů na životní prostředí byly identifikovány nejvýznamnější vlivy u
lokalit zemědělské výroby a lokality K1 pro rozšíření stávajícího areálu zimního lyžování.
Krajský úřad konstatuje, že Městský úřad Náchod jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace předal jako podklady pro vydání SEA stanoviska (tj. např. územně plánovací
dokumentace z března 2018 a dále některých stanovisek dotčených orgánů, např. stanoviska
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j.
OVŽP-10682-1310/2016, stanoviska Správy CHKO Broumovsko č.j. 00942/BR/16 ze dne
4.7.2016), z nichž vyplývá, že územně plánovací dokumentace byla upravena na základě
výsledků společného jednání o návrhu územně plánovací dokumentace a byly zohledněny
požadavky dotčených orgánů. Krajský úřad posuzoval SEA vyhodnocení vlivů a ztotožnil se
se stanoviskem Správy CHKO Broumovsko č.j. 00942/BR/16 ze dne 4.7.2016, ze kterého
vyplývá, že zejména navržené plochy pro rozšíření zemědělské výroby byly v územně
plánovací dokumentaci projednávané na společném jednání dne 08.06.2016 vymezeny
nevhodně.
Krajský úřad konstatuje, že k vydání stanoviska podle § 10g zákona obdržel od pořizovatele
původní vyhodnocení vlivů návrhu územně plánovací dokumentace, která nereflektuje
provedené změny na základě výsledků společného jednání o návrhu územně plánovací
dokumentace a uplatněných stanovisek dotčených orgánů. Z tohoto důvodu je mezi
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projednávanou územně plánovací dokumentací a vyhodnocením vlivů návrhu územního
plánu Stárkov na životní prostředí nesoulad. Krajský úřad tedy požaduje dopracování SEA
vyhodnocení v souladu s upravenou územně plánovací dokumentací, zejména s ohledem na
provedené úpravy rozsahu záborů zemědělské půdy s přihlédnutím k vymezenému účelu
a s ohledem na stanoviska ostatních dotčených orgánů. Zároveň s tím je nezbytné, aby SEA
vyhodnocení obsahovalo hodnoty záborů zemědělského půdního fondu pro již upravené
plochy. Provedené úpravy jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně vytváření
vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území.
Město Stárkov (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst.
2 písm. zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně
15 dnů. Zároveň Město Stárkov žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této
informace na úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit
na internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea a http://www.kr-kralovehradecky.cz.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Na vědomí
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36
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