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Návrh Územního plánu Staré Město – stanovisko 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také 
„krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), v platném znění, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, sděluje k návrhu Územního plánu 
Staré Město:  
 
Krajský úřad, podáním ze dne 14. 8. 2018 obdržel návrh Územního plánu Staré Město 
včetně jeho vyhodnocení na udržitelný rozvoj území. Část A - Posouzení z hlediska vlivů 
na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí návrhu Územního 
plánu Staré Město (květen 2018) zpracované společností EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec 
Králové, Ing. Vladimír Plachý, číslo odborné způsobilosti 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993  
a část B - Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, návrh Územního plánu Staré 
Město – doplněk (duben 2018) dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, zpracovatelé 
Mgr. Alice Háková, 512 33 Studenec 166, držitelka autorizace MŽP ČR č. j. 630/1731/05 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a Mgr. Jan Losík, Ph.D., Schweitzerova 47, 
779 00 Olomouc, držitel autorizace MŽP ČR č. j. 630/279/05 podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Krajský úřad vydal dne 8. 10. 2018 pod č. j.: KUOK 104787/2018 
stanovisko k návrhu Územního plánu Staré Město.  
 
Podáním ze dne 13. 11. 2018 byly krajskému úřadu doručeny připomínky k návrhu 
Územnímu plánu Staré Město, podané Okrašlovacím spolkem čelákovickým, 
zastoupeným panem RNDr. Petrem Petříkem, Ph. D., členem výboru sdružení, náměstí  
5. května 2055e, 250 88 Čelákovice (dále také „spolek“). Obdržené připomínky obsahují 
nové zásadní skutečnosti o výskytu velkého množství zvláště chráněných druhů (ZCHD)  
či nové návrhy na úpravu vymezení systému ÚSES podle zachovalosti biodiverzity. 
Provedené SEA hodnocení spolek považuje za nekompletní a nedostatečné. 
  
Jelikož se jednalo o nově zjištěné a doložené skutečnosti, které nemohly být uplatněný 
dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko 
vydáno, vydal krajský úřad, orgán ochrany přírody, dne 27. 11. 2018 pod č. j.: KUOK 
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123468/2018 k návrhu Územního plánu Staré Město dle § 4 odst. 4 stavebního zákona 
navazující stanovisko, v němž uplatňuje požadavek na nové posouzení z hlediska vlivů  
na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť posouzení 
z května 2018 z těchto nových údajů nevycházelo a nedostatečně tak zhodnotilo možná 
rizika vyplývající z dalšího využití vymezených zájmových ploch.   
  
Krajský úřad, podáním ze dne 28. 11. 2018 obdržel od pořizovatele územního plánu 
Odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk 
na základě § 6 odst. 1 písm. c) a § 50 odst. 5 stavebního zákona žádost o stanovisko 
k návrhu Územního plánu Staré Město podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, spolu s obdrženými stanovisky a připomínkami. Přílohou žádosti byly mj. výše 
uvedené připomínky Okrašlovacího spolku čelákovického, zastoupeného RNDr. Petrem 
Petříkem, Ph. D., členem výboru sdružení. 
 
Dále upozorňujeme na rozpory ve vymezení a posouzení jednotlivých zastavitelných ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch přestavby a ploch s rozdílným využitím v krajině  
v Posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
návrhu Územního plánu Staré Město (SEA) a v návrhu Územního plánu Staré Město. 
Požadujeme tyto dokumenty uvést do souladu. 
 
Z výše uvedených důvodů požadujeme vyhodnocení SEA dopracovat ve smyslu 
stanovisek a připomínek obdržených k návrhu Územního plánu Staré Město, 
zejména výše uvedených a předložit k vydání stanoviska SEA dle § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 
 
 
 
 
                                                                                        otisk úředního razítka 
  
 
 

  Mgr. Radomír Studený 
           vedoucí oddělení integrované prevence  
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