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STANOVISKO 
 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh 

územního plánu Vilantice“ 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 Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního 
plánování, Náměstí T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
 
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského 
náměstí 17, 561 12 Brandýs nad Orlicí; únor 2015. 

 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing. Marie Skybová, Ph.D., Zahradní 
241, 747 91 Štítina (autorizovaná osoba podle § 19 zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí, č.j. 2442/ENV/08); únor 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 10.04.2014 (č.j. 4298/ZP/2014); 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.  
 
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 
stanoviskem ve smyslu ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny: dne 
04.04.2014  (č.j. 3929/ZP/2014-Nj).  
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Společné jednání o návrhu územního plánu Vilantice včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí proběhlo dne 19.10.2015 na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona.  
 
Na základě územního plánu Vilantice, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vilantice 
na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“), 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 územního plánu Vilantice na životní prostředí  

 
za podmínky: 

 
 

Plocha Vyloučení / prostorová 
regulace 

Podmínka 

 
 

Z6  

 V navazujících řízeních 
provést posouzení vlivu na 
krajinný ráz (zmírnění vlivu 
lze dosáhnout zvoleným 
technickým řešením 
vodojemu např. vyloučením 
věžové varianty). 

 
Odůvodnění: Z vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Vilantice na životní prostředí 
vyplývá, že tak jak byl předložen, nemá potenciál významného negativního vlivu na životní 
prostředí. Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány. 
 
K návrhu územního plánu Vilantice se bez připomínek vyjádřily následující dotčené orgány: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov 
Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického  
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Úřad pro civilní letectví 
Ministerstvo životního prostředí  
UPC Česká Republika, s.r.o. 
 
K návrhu územního plánu Vilantice se s podmínkami vyjádřily následující dotčené orgány: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
ochrany ZPF nesouhlasí s vymezením lokalit K1, K2. 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, požaduje 
upřesnit v návrhu územního plánu Vilantice definici pojmů. 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, souhlasí za podmínek respektování 
ochranných pásem vyjmenovaných limitů využití území. 
RWE upozorňuje  na stávající plynárenská zařízení. 
Povodí Labe, s.p. upozorňuje na nutnost respektování povinností vyplývajících ze zákona. 
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Z podkladů předložených pořizovatelem pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu Vilantice na životní prostředí vyplývá, že ke společnému jednání byly 
uplatněny celkem 3 připomínky podle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Krajský úřad 
konstatuje, že k připomínkám týkajícím se úpravy vymezení veřejných prostranství – veřejná 
zeleň a ploch SV – smíšených obytných - venkovských nemá připomínky. Jejich zapracování 
je v kompetenci pořizovatele.  
 
Obec Vilantice (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 Obec Vilantice 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  
Obec Vilantice, Vilantice 101, 54401 Dvůr Králové nad Labem 1 


		2016-05-10T11:05:13+0000
	Hyšková Helena Mgr.
	Konverze dokumentu




