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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 162420/2016
spisový znak: KHEJ 160748/2016/kakr/3

datum: 20.12.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 15. 12. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 12. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Žádáme o kopie všech stanovisek a vyjádření, která Váš úřad vydal k zadání a k návrhu územního plánu obce Borová Lada
od 10. 10. 2008 – dosud (např. ze dne 26. 02. 2009 pod čj. KUJCK 4723/2009/OZZL/2/Sf, ze dne 30. 12. 2010
čj. KUJCK/42/2011/OZZL/2, ze dne 14. 10. 2015 čj. KUJCK 76588/2015/OZZL/2).

2) Žádáme dále o informace, kterými disponuje Váš úřad k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci procesu přijetí
územního plánu obce Borová Lada, zejm. zda požadoval Váš úřad vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci
procesu přijetí územního plánu obce Borová Lada a z jakých důvodů.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)
v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme kopie všech požadovaných stanovisek k procesu pořízení územního plánu obce Borová
Lada (3x příloha).

ad 2)
Pokud jde o požadavek na informaci, zda požadoval krajský úřad v rámci procesu pořízení územního plánu obce Borová Lada
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, sdělujeme, že v prvním stanovisku krajský úřad požadoval vyhodnocení vlivu
územního plánu obce Borová Lada na životní prostředí a vyhodnocení posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000, neboť
Správou NP Šumava nebyl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že orgán SEA požaduje vyhodnocení vlivu na životní prostředí, automaticky se
musí vypracovat vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivu na životní prostředí zpracovává autorizovaná
osoba podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracovává
projektant územních plánů.
Dne 23. 11. 2010 se konalo dohadovací jednání za účasti všech dotčených orgánů státní správy, na němž byly konkretizovány
veškeré požadavky a dány do souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Na základě těchto nových skutečností bylo vydáno
nové stanovisko, kdy orgán SEA nepožadoval posouzení vlivu na životní prostředí z důvodu upřesnění požadavků a na základě
nových stanovisek Správy NP Šumava – vyloučení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Po veřejném projednání, které se konalo 5. 2. 2015, bylo vydáno stanovisko k úpravě územního plánu Borová Lada na základě
výsledku uvedeného jednání. Orgán SEA nepožadoval vyhodnocení upraveného územního plánu Borová Lada na životní
prostředí, neboť úpravy byly drobného rozsahu.
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S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

v.z. Ing. Zdeňka Pandulová
- podepsáno elektronicky –

* 3x příloha:
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KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 734, fax: 386 359 070
e-mail: siftova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 25.února 2009
Čj.: KUJCK 4723/2009/OZZL/2/Sf
Vyřizuje: Ing. Šiftová

Věc: Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Borová Lada
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský
úřad), obdržel dne 26. ledna 2009, jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), návrh zadání
územního plánu Borová Lada k uplatnění požadavků na obsah a rozsah územního plánu obce.
Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu a podle zvláštních právních předpisů na úseku
životního prostředí krajský úřad sděluje následující:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále zákon)
Pořizovatelé a projektanti územního plánu jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, ve smyslu § 4
zákona.
Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí
ZPF je nutné zejména:
 co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť
zemědělských účelových komunikací
 při umísťování liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF
 navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější
 vyhodnotit kvalitu zemědělské půdy dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a
zařazení těchto BPEJ do tříd ochrany ZPF (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP
ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP /1067/96)

provést plošné vyhodnocení navrženého záboru dle tříd ochrany zemědělské půdy a ve vztahu
k umístění v současně zastavěném území obce
 pokud bude spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu ÚP, požadujeme ve stádiu
rozpracovanosti projednat dokumentaci s naším odborem.
K vydání závazného stanoviska k návrhu ÚP, dle § 5 cit. zákona je nutné předložit žádost
příslušnému orgánu ochrany ZPF, krajského úřadu s vyhodnocením předpokládaných důsledků
územního plánu na ZPF ve smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF, t.j. textovou, tabulkovou a grafickou částí v originále pro jeho potřebu.
Zpracoval: Ing. Steinbeauer, tel.: 386720810
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Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále zákon)
Na základě návrhu zadání provedl krajský úřad zjišťovací řízení podle kritérií uvedených v příloze č.
8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 3 zákona sděluje, že požaduje zpracování vyhodnocení vlivů
územního plánu Borová Lada na životní prostředí.
Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání byla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), a to převážně z těchto důvodů:
-

-

negativní dopad nových rozvojových ploch na všechny složky ochrany přírody a krajiny (Národní
park Šumava, Chráněná krajinná oblast Šumava, Evropsky významná lokalita Šumava, Ptačí oblast
Šumava, prvky ÚSES atd.),
negativní dopad ÚPD na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů včetně prioritních druhů,
Vyhodnocení by se mělo zaměřit zejména na následující okruh problémů:

-

-

vyhodnocení vlivů nových rozvojových ploch na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví,
s důrazem na negativní dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny – zvláště chráněná území, evropsky
významné lokality, významné krajinné prvky, prvky ÚSES,
návrh variant, variantně by měly být řešeny rozlohy jednotlivých rozvojových ploch a jejich umístění,
návrh variant porovnat s nulovou variantou,
součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Nedílnou součástí řešení územního plánu Borová Lada, v dalším stupni územně plánovací
dokumentace, bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované, na základě ustanovení § 19 odst.
2 stavebního zákona, v rozsahu přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona.
U výše uvedené územně plánovací dokumentace nebyl stanoviskem Správy Národního parku a
chráněné krajinné oblasti Šumava čj.SZ NPS 01096/2009 – NPS 02097/2009 dne 24. 2. 2009 vyloučen
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny),
proto součástí vyhodnocení bude posouzení z hlediska vlivů na území soustavy Natura 2000 zpracované
autorizovanou osobou podle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Nelze-li vyloučit negativní
vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení,
jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit. V případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhající posouzení podle
uvedeného zákona.
Zpracovala: Ing. Šiftová, tel.: 386720734

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, pracoviště Nad
Stadionem 199, 385 17 Vimperk
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK/42/2011/OZZL/2

datum: 30. 12. 2010

vyřizuje: Ing. Jana Šiftová

telefon: 386 720 734

Městský úřad Vimperk
odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Nad stadionem 199
385 17 Vimperk, DS

Věc: Žádost o nové posouzení návrhu zadání územního plánu Borová Lada na životní prostředí
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad), obdržel
dne 1. prosince 2010, jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), žádost o nové posouzení návrhu zadání
územního plánu Borová Lada na životní prostředí.
Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) krajský úřad sděluje následující:
Krajský úřad provedl nové zjišťovací řízení podle nových skutečností a kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu a
v souladu s § 10i odst. 3 zákona sděluje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Borová
Lada na životní prostředí.
Po důkladném prostudování nových skutečností při ústním jednání dne 23. 11. 2010 na MěÚ Vimperk za účasti
zástupců MěÚ Vimperk – OVÚP, obce Borová Lada, Správy NP Šumava, Správy CHKO Šumava a KÚ-JČ – OZZL
nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), a to z těchto důvodů:



upřesnění a konkretizování jednotlivých požadavků k zadání ÚP Borová Lada,
vydání nových stanovisek NP Šumava ze dne 22.9.2010 č.j.: SZ NPS 05017/2010/2-NPS 08842/2010
CHKO Šumava ze dne 25. 11. 2010 č.j.: NPS 10717/2010, ve kterých lze vyloučit významný vliv návrhu
ÚP Borová Lada na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Šumava a Ptačí oblasti Šumava.

Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících posouzení podle tohoto
zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
č.j.: KUJCK 76588/2015/OZZL/2
sp.zn.: OZZL 76587/2015/jasif

datum: 14. 10. 2015

vyřizuje: Ing. Jana Šiftová

telefon: 386 720 734

Městský úřad Vimperk
odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Nad stadionem 199
385 17 Vimperk, DS

Stanovisko k upravenému návrhu územního plánu Borová Lada
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad), obdržel
dne 17. září 2015, ve smyslu § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), žádost o stanovisko příslušného úřadu z hlediska zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Návrh ÚP
Borová Lada byl upraven na základě výsledku veřejného projednání konaného dne 5. 2. 2015.
Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu a podle zvláštních právních předpisů na úseku životního
prostředí krajský úřad sděluje následující:
Po důkladném prostudování upraveného návrhu ÚP Borová Lada a kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu a
v souladu s § 10i odst. 3 zákona krajský úřad sděluje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů upraveného
územního plánu Borová Lada na životní prostředí, a to převážně z těchto důvodů:
- provedené úpravy návrhu ÚP se týkají úprav v textové části, zajištění souladu s I. aktualizací ZÚR Jč. kraje
a rozšíření návrhových ploch drobného rozsahu, především pro bydlení,
- úpravy návrhu ÚP jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních
využití území ve smyslu zákona,
- zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních
předpisů.
Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících posouzení podle tohoto
zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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