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Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace
„Návrh změny č. 1 územního plánu Častolovice“ 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 (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 Kostelec nad Orlicí, Odbor Stavební
úřad - životní prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Ing. arch. Petra Kolaříková,
(autorizovaný architekt ČKA č. autorizace 04022) Atelier KROK, s.r.o., Unhošťská
2021, 272 01 Kladno; duben 2020.
Zpracovatel

územně

plánovací

dokumentace:

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing. František Frola, ADMIRAL HK,
s.r.o. (autorizovaná osoba podle § 19 zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí č.j. osvědčení 16233/ENV/06); duben 2020.
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 07.12.2017
(č.j.
KUKHK-38040/ZP/2017);
Předkládanou změnu územního plánu nebylo možné dostatečně posoudit ve fázi návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu. Požadavky na změnu územně plánovací
dokumentace byly navrženy v rozsahu, kdy nešlo vyloučit kumulativní vliv jednotlivých
funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Předkládaný návrh pokynů pro zpracování
změny č. 1 územního zároveň nevylučoval vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona EIA.
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Příslušný orgán ochrany 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
(dále jen soustava NATURA 2000) stanoviskem ve smyslu ustanovení § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny: dne 06.12.2018 (č.j. KUKHK- 37906/ZP/2017).
Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice včetně posouzení vlivů
na životní prostředí proběhlo dne 28.07.2020 na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí.
Na základě návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice, vyhodnocení vlivů návrhu změny
č. 1 územního plánu Častolovice na životní prostředí, stanovisek dotčených orgánů
a připomínek uplatněných ve smyslu ust. § 50 odst. 3 vydává krajský úřad ve smyslu
ustanovení § 10g zákona EIA
s o u h l a s n é stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice na životní
prostředí.
Odůvodnění: Krajský úřad konstatuje, že posouzení vlivů koncepce na životní prostředí je
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.
Krajský úřad konstatuje, že k vydání stanoviska podle § 10g zákona EIA obdržel
od pořizovatele územně plánovací dokumentaci, vyhodnocení jejích vlivů na životní
prostředí, včetně hodnocení na veřejné zdraví, uplatněná stanoviska dotčených orgánů
a připomínky dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Krajský úřad neshledal v žádném
uplatněném stanovisku takové podmínky, které by bránily vydání souhlasného stanoviska
podle § 10g zákona EIA. K podmínkám úprav dopravní infrastruktury krajský úřad konstatuje,
že se týkají přeložek silnic, vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a jako takové byly posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí a byla k nim vydána
souhlasná stanoviska § 10g zákona EIA. Jejich řešení tak bude v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, a z tohoto důvodu k němu krajský úřad neuplatňuje další
podmínky nad rámec stanovisek dotčených orgánů. Z hlediska zásad ochrany zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa byly vydány souhlasy s vyjmutím
ploch ze ZPF a s navrženým řešením. Z hlediska dalších vlivů návrhu změny č. 1 územního
plánu Častolovice na životní prostředí nebyly konstatovány žádné závažné negativní vlivy na
životní prostředí ani ve vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice ani
v dalších stanoviscích dotčených orgánů. Z tohoto důvodu krajský úřad uplatnil souhlasné
stanovisko vyplývající z provedeného vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu
Častolovice na životní prostředí, přičemž v důsledku navržení rozvojových ploch nebyly
identifikovány závažné záporné vlivy na životní prostředí.
K návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice se bez připomínek vyjádřily následující
dotčené orgány:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad - životní prostředí a odbor silniční
správní úřad
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického.
K návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice se s podmínkami vyjádřily následující
dotčené orgány:
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Ministerstvo dopravy, nesouhlasí s vedením koridoru pro přeložku silnice I/11 eskapádě
a s řešením křižovatky přeložky a její stávající trasy mimo řešené území v návrhu územně
plánovací dokumentace. Vypořádání k uplatněnému stanovisku krajským úřadem je uvedeno
v odůvodnění tohoto stanoviska k podmínkám úprav dopravní infrastruktury (viz výše).
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, souhlasí za podmínek respektování
ochranných pásem vyjmenovaných limitů využití území.
K návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice byly uplatněny 4 připomínky podle ust.
§ 50 odst. 3 stavebního zákona následujícími subjekty:
GasNet souhlasí s návrhem územně plánovací dokumentace.
Povodí Labe, s.p., souhlasí za podmínky konzultace územních studií a dodržení
manipulačního pásu 8 m od břehové čáry vodního toku.
Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlasí s vedením koridoru pro přeložku silnice I/11
eskapádě a s řešením křižovatky přeložky a její stávající trasy mimo řešené území v návrhu
územně plánovací dokumentace. Vypořádání k uplatněnému stanovisku krajským úřadem je
uvedeno v odůvodnění tohoto stanoviska k podmínkám úprav dopravní infrastruktury (viz
výše).
Poslední uplatněná připomínka veřejnosti se týká podmínek pro umístění objektu
občanského vybavení, resp. jejich zrušení. Rozhodnutí je plně v kompetenci pořizovatele
a krajský úřad k němu nemá připomínky vzhledem k tomu, že provedené vyhodnocení
a rovněž stanoviska dotčených orgánů neuplatňují k tomuto řešení negativní připomínky.
Městys Častolovice (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst.
3 písm. a) zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Městys Častolovice 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.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Na vědomí
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice, 517 24 Borohrádek
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