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STANOVISKO 

 

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

č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí“ 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 Dobruška, Odbor rozvoje města – Úřad územního 
plánování, Nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
 
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684, 
500 12 Hradec Králové; červenec 2013 

 
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); srpen 2013 
 
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 06.05.2013 (č.j. 8192/ZP/2013); předmětem 
vyhodnocení měla být především navrhovaná plocha zóny průmyslové výroby 
s předpokládanou výměrou lokality 1,487 ha. 
 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný ve smyslu 

ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučil významný vliv 

na území soustavy NATURA 2000 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 15.04.2013 (č.j. 7072/ZP/2013 
- Zp). 
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Společné jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí včetně 
posouzení vlivů návrhu územně plánovací dokumentace na životní prostředí proběhlo 
dne 03.09.2013 na Městském úřadu Dobruška.  
 
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona.  
 
Na základě návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí, vyhodnocení 
vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí na životní prostředí, 
a stanovisek dotčených orgánů vydává krajský úřad ve smyslu ustanovení § 10g zákona EIA  
 
                       s o u h l a s n é  stanovisko 

 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního 

útvaru České Meziříčí. 
 
 

Odůvodnění: Z hlediska komplexního zhodnocení koncepce návrhu změny č. 3 územního 
plánu sídelního útvaru České Meziříčí a vzhledem k současnému a výhledovému stavu 
jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, 
lze konstatovat, že návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí bude 
akceptovatelný. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí nezakládá 
předpoklad významného nepříznivého vlivu na životní prostředí. 
 
K návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí se bez připomínek 
vyjádřily následující dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo životního prostředí  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj 
Úřad pro civilní letectví, Praha. 
 
K návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí se s podmínkami 
vyjádřily následující dotčené orgány: 
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice za podmínky 
respektování ochranného pásma vyjmenovaného limitu využití území. 
Povodí Labe, státní podnik souhlasí za dodržení podmínek stanovených k územnímu 
a stavebnímu řízení záměru, pro který je změna územně plánovací dokumentace pořizována. 
RWE, GasNet s.r.o. požaduje respektovat stávající plynárenská zařízení a stanoví napojení 
lokality na zemní plyn. 
 
Z podkladů předložených krajskému úřadu pořizovatelem změny územně plánovací 
dokumentace vyplývá, že k projednávané změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru České 
Meziříčí nebyly uplatněny žádné připomínky dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
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Obec České Meziříčí (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 České Meziříčí 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.  
 
Závěrem krajský úřad uvádí, že investor předloží úřadu příslušnému podle ust. § 20 zákona 
EIA oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona EIA, a které 
lze podle předložené koncepce umístit v návrhových plochách, popř. oznámení podlimitního 
záměru. 
 
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona EIA je schvalující orgán 

povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak 

zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Toto usnesení je povinen zveřejnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Ing.  Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 
Na vědomí 

 
Obec České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
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