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Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Benešov nad Ploučnicí podle § 10i odst. 3
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
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
17. 4. 2015 návrh zadání územního plánu Benešov nad Ploučnicí podle § 47 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon).

Krajský úřad dále obdržel stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany
přírody příslušného dle ustanovení § 78 (správa chráněné krajinné oblasti) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“), vydané dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V uvedeném stanovisku orgán ochrany přírody konstatoval, že zadání územního plánu
Benešov nad Ploučnicí lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení
s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti
evropsky významných lokalit na území CHKO České středohoří.
Z posouzení obsahu návrhu zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací
řízení podle § 10i odst. 3 s následujícím závěrem:
„územní plán Benešov nad Ploučnicí“
je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
Návrh zadání územního plánu prověří a vymezí plochy bydlení, veřejná prostranství,
dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení, rekreaci a plochy výroby. Dojde ke
změně plochy na komerční využití o velikosti větší než 1 ha.
Návrh zadání územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů
podléhajících posouzení, a proto byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů
územního plánu na životní prostředí (SEA). Návrh zadání územního plánu nevylučuje
vymezení ploch pro umístění záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní zásah do
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životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a udržitelného
rozvoje území.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ je třeba zpracovat pro celý
územní plán v rozsahu přílohy stavebního zákona. Zpracovatel se zaměří na vlivy
navrhovaných záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového
negativního ovlivnění složek životního prostředí.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ musí být zpracované
na základě přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona a bude
nedílnou součástí návrhu územně plánovací dokumentace.
Musí být podrobně popsány vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem
na možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění
zdraví obyvatelstva.
Součástí „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ bude vypracování
kapitoly závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci
s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou
plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich
upřesnění anebo nesouhlasit.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ a „Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území“ předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k vydání stanoviska.
V dalších fázích územně plánovací dokumentace budou navrhovány pouze záměry
uvedené v návrhu zadání územně plánovací dokumentace. Záměry neuvedené v návrhu
zadání územně plánovací dokumentace je nutno projednat s odborem životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je příslušným orgánem podle § 22 písm.
b) zákona.

Ing. Antošová Helena
v zastoupení vedoucího oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
Na vědomí
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
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