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I. Charakter koncepce

Předkladatel:

Město Otrokovice

Umístění záměru:
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Oldřichovice

Kat. území

Oldřichovice

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:
RNDr. Zuzana Kadlecová
Osvědčení o udělení autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 15246/3983/OEP/92 (č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace:
40277/ENV/06, 34801/ENV/11)

II. Průběh posuzování
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Oldřichovice bylo odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo
dne 6. prosince 2011.
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak 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 o posuzování vlivů na ŽP“) a vyjádření věcně příslušných oddělení životního prostředí
a zemědělství KÚ ZK, provedl odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK (dále jen „KÚ ZK“)
jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 tohoto zákona.
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 392
e-mail: simona.musilova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 29. prosince 2011 pod č. j. KUZL 88276/2011 vyplynul
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na ŽP (dále jen „Vyhodnocení“) územního plánu Oldřichovice. Pro zpracování dokumentace
Vyhodnocení bylo určující, že koncepce územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění
záměrů podléhajícím posouzení podle zákona o posuzování vlivů na ŽP (především plochy
technického vybavení - „Centrum pro komplexní nakládání s odpady“).
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí
na internetové adrese http://www.cenia.cz/sea, kód koncepce ZLK637P.
Dne 18. února 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
oznámení o společném jednání k „Návrhu územního plánu Oldřichovice“, které zaslal Městský úřad
Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku jako pořizovatel územně plánovací dokumentace
podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) s požadavkem o vydání koordinovaného stanoviska.
Dne 27. března 2013 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 10513/2013 koordinované stanovisko k Návrhu
územního plánu Oldřichovice.
Dne 13. května 2013 obdržel KÚ ZK stanoviska, námitky a připomínky podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona k Návrhu územního plánu Oldřichovice od Městského úřadu Otrokovice.

III. Hodnocení koncepce
Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Oldřichovice na životní prostředí bylo zpracováno
přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.
Posuzování vlivů na životní prostředí bylo zpracováno z důvodu umístění plochy záměru pro rozšíření
stávajícího areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice (dále jen „Centrum“). Záměr
rozšíření areálu Centra předpokládá realizaci následujících staveb a umístění zařízení pro nakládání
s odpady z kategorie ostatní ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:
- rozšíření stávající řízené skládky odpadů, čímž by vznikl další prostor potřebný pro ukládání
odpadů z kategorie ostatní,
- vybudování multifunkční plochy určené k soustřeďování, úpravě, využívání a odstraňování
odpadů různými technologiemi (počítá se s jejím využitím pro provozování
např. kompostovací plochy, recyklace, popř. pro další technologie)
- v rámci budoucí rekultivace tělesa skládky je uvažováno také s využíváním vhodných druhů
odpadů k tvorbě vyrovnávací a podorniční vrstvy rekultivace,
- součástí záměru je také vybudování potřebné technické a dopravní infrastruktury
(komunikace, oplocení, obvodové příkopy atd.)
Areál Centra bude i po rozšíření nadále přístupný ze silnice III/4973 vlastní účelovou asfaltovou
komunikací. Nárůstu dopravy do zařízení se nepředpokládá.
Podle zpracovatelky dokumentace Vyhodnocení může dojít provozem centra z hlediska vlivů
na veřejné zdraví k produkci emisí znečišťujících látek do ovzduší, včetně pachových látek, emisím
hluku, k narušení faktoru pohody a výskytu některých druhů hmyzu, hlodavců a ptactva. Z hlediska
vlivů na ovzduší a klima dojde provozem centra k produkci emisí znečišťujících látek do ovzduší,
včetně pachových látek a skládkového plynu, sekundární prašnosti a úletům. Dalším možným
nepříznivým vlivem je vliv hluku z provozu obslužné dopravy podél tras a hluk z provozu stacionárních
zdrojů v areálu centra. Zdroje hluku v areálu Centra a obslužná doprava budou stejně jako v současné
době v provozu pouze v denní době. Dalšími negativními vlivy mohou být např. průnik neznečištěných
srážkových vod z okolí na provozní plochy a těleso skládky, únik odpadních a technologických vod
z jednotlivých technologií do okolního prostředí, zhoršení současných odtokových poměrů
na pozemcích s již narušeným vodním režimem, vynětí pozemků ze ZPF a také skutečnost, že
stávající plochy skládky a nově navržené plochy rozšíření Centra jsou umístěny v pohledově
exponované poloze.
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Je však třeba zmínit, že vzhledem k tomu, že jde pouze o rozšíření Centra a zařízení tohoto typu je již
v území umístěno a provozováno, všechny tyto rizikové faktory se již v území vyskytují a jsou
zavedena opatření k jejich eliminaci a stav území je pravidelně monitorován dle platné legislativy.
Zpracovatelka dokumentace Vyhodnocení navrhla pro eliminaci možných nepříznivých vlivů řadu
podmínek ošetřujících tyto nežádoucí vlivy během výstavby rozšiřujících částí Centra a následně
provozu. Takové podmínky však není možné uplatňovat ve fázi územního plánování. Navržené
podmínky jsou relevantní pro následující správní řízení. Stejně tak není možné uvádět zákonné
podmínky. Z tohoto důvodu nejsou navrženy žádné podmínky ve fázi územního plánování.
Navrhované Centrum je záměrem, který podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona
o posuzování vlivů na ŽP, v rámci kterého budou uplatněny konkrétní požadavky a připomínky
dotčených úřadů státní správy.
Na západním okraji Oldřichovic směrem k navrženým plochám pro rozšíření Centra jsou v návrhu
územního plánu vymezeny „Plochy pro tělovýchovu a sport“. Je třeba v rámci ÚSES realizovat
navržený, chybějící lokální biokoridor (200172), vymezený jižně od řešeného území, který mj. oddělí
plochy Centra včetně skládky odpadů od Oldřichovic.
Návrh ÚP Oldřichovice je překládán v jedné variantě.

IV. Vypořádání připomínek
Následující stanoviska k Návrhu územního plánu Oldřichovice obdržel Městský úřad Otrokovice,
odbor rozvoje a správy majetku od těchto subjektů:
1.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 2. 5. 2013
č. j. OŽP/20373/2013/KSE
2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, krajské ředitelství – závazné koordinované stanovisko
ze dne 28. 3. 2013 č. j. HSZL-165-3/SPD-2013
3. Ing. Pavlína Veverková, Oldřichovice 78, 763 61 Napajedla ze dne 24. 3. 2013
4. Rostislav Mach, Oldřichovice 97, 763 61 Napajedla ze dne 26. 3. 2013
5. Vlasta Kotasová, Oldřichovice 127, 763 61 Napajedla ze dne 24. 3. 2013
6. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – koordinované stanovisko
ze dne 27. 3. 2013 č. j. KUZL 10513/2013
7. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – stanovisko ze dne 25. 3. 2013
č. j. KHSZL 03174/2013
8. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno – stanovisko ze dne 20. 3. 2013
pod č. j. 1196/33826/2013-1383-ÚP-BR
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – stanovisko ze dne
13. 3. 2013 č. j. 11267/ENV/13
10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín – stanovisko
ze dne 27. 2. 2013 pod č. j. SPU 041701/2013
11. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – vyjádření ze dne
21. 2. 2013 č. j. SBS/04717/2013/OBU-01
12. Ministerstvo průmyslu a obchodu – vyjádření ze dne 18. 2. 2013 č. j. 6706/2013/31100
Tyto připomínky byly zaslány Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí příslušnému správnímu orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 50
odst. 5 stavebního zákona. KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání
připomínek, které se týkají dokumentace Vyhodnocení. Taková připomínka nebyla uplatněna.
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V. Stanovisko
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, obdržených připomínek dotčených
správních orgánů, dotčených územních samospráv a veřejnosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i uvedeného zákona vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Návrhu územního plánu Oldřichovice“

Město Otrokovice a Obec Oldřichovice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto
stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních
předpisů.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(Dokument opatřen elektronickým podpisem)

Na vědomí:
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, zemědělství a dopravy, nám. 3. Května 1340,
765 23 Otrokovice
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Obec Oldřichovice, 763 61 Oldřichovice 86

ke zveřejnění

Město Otrokovice, nám. 3. Května 1340, 765 23 Otrokovice

ke zveřejnění
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