
Návrh stanoviska 
 
Na základě výsledků provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí navrhujeme 
následující stanovisko ke Změně č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou . 
 
 

STANOVISKO 
 

Krajského úřadu Jihočeského kraje 
podle 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, 
 

k návrhu  
 

„ Změna č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou“ 
 

 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Předkladatel koncepce:  Město Hluboká nad Vltavou 
 Masarykova 36 
 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 
Zpracovatel koncepce:  A + U ATELIER s.r.o. 
  Nová 1997/24,  
  370 01 České Budějovice 
 
Zpracovatel posouzení:   Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o. 

držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a 
posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. osvědčení 
č.j. 87741/ENV/15 ze dne 14.12.2015 
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví dle §19 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, č.j. 34758-OVZ-32.0-8.9.08 ze 
dne 19.12.2008, prodloužení osvědčení č.j. 47601-OVZ-
32.0-22.5.13 

 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
Vyhodnocení Změny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou probíhá na základě 
stanoviska Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 
Jihočeského kraje č.j. KUJCK/160758/2016/OZZL/2, ze dne 14.12.2016 k návrhu 
Změny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou. Ve stanovisku KÚ Jihočeského 
kraje sděluje, že požaduje zpracování vyhodnocení vlivů zadání změny č. 5 ÚP 
Hluboká nad Vltavou na životní prostředí a to především z důvodu vymezení plochy 
pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 bod 10.1 v kategorii II 
zákona (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů) a z důvodu 
zásahu do VKP – les a narušení krajinného rázu.   
 



 
Společné jednání k návrhu změny č. 5 ÚP Hluboká se konalo dne xx. Součástí 
návrhu změny č. 5 ÚP Hluboká nad Vltavou je Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, které obsahuje v části A Vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚP 
Hluboká nad Vltavou na životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA) dle § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), které odpovídá příloze stavebního zákona. Žádost o 
stanovisko SEA včetně kopií všech stanovisek, připomínek a konzultací krajský úřad 
k návrhu změny č. 5 ÚP Hluboká nad Vltavou obdržel dne xx. 
 
 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE 
 
1. Charakter a rozsah koncepce 
 
Předmětem Změny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou je nově vymezená 
zastavitelná plocha výroby a skladování VS.Z5.1. v k.ú. Munice o rozsahu 2,05 ha. 
Předmětná plocha je ve stávající ÚPD zařazena jako nezastavitelné území – plochy 
lesní L. Plocha je vymezena pro rozšíření stávající skládky tuhého komunálního 
odpadu Hluboká nad Vltavou o 4.etapu.  
 
 
2.Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů koncepce na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 
Zpracovatel Vyhodnocení SEA vyhodnotil zjištěné i předpokládané kladné a záporné 
vlivy posuzovaného návrhu změny na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou 
rozmanitost, faunu, flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné 
statky, kulturní dědictví a krajinu. Za nejvýznamnější charakteristiky životního 
prostředí, které mohou být změnou ÚP dotčeny, považuje lesní porosty a krajinný 
ráz. 
 
V rámci hodnocení vlivů Změny č. 5 ÚP Hluboká nad Vltavou na životní prostředí 
nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. 
Byly identifikovány mírné negativní vlivy na ovzduší a klima (navýšení emisí ze 
skládky), půdu (zábor PUPFL), vody (zvýšení rizika úniku znečištěných vod), 
biologickou rozmanitost, faunu a flóru a krajinu (zastavění dosud volných ploch, 
zásah do VKP). 
 
Na záměr rozšíření skládky Hluboká nad Vltavou o 4.etapu již proběhlo v rámci 
procesu hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. zjišťovací 
řízení. V rámci zjišťovacího řízení příslušný orgán ochrany přírody (Odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 
38873/2016/OZZL ze dne 21.3.2016 ) rozhodl, že záměr rozšíření skládky Hluboká 
nad Vltavou o 4.etapu nemá významný vliv na životní prostředí. 
 
 
3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení pop ř. kompenzaci nep říznivých 
vliv ů koncepce na životní prost ředí 
 



V rámci hodnocení ÚP nebylo navrženo opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci negativních vlivů. Podmínky ochrany jsou v dostatečné míře stanoveny 
v příslušné legislativě a v návrhu ÚP. 
 
V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí nebyly identifikovány významné 
negativní sekundární, synergické a kumulativní vlivy. Zanedbatelné až mírné 
negativní sekundární, synergické a kumulativní vlivy byly identifikovány na ovzduší, 
půdu, vody, biologickou rozmanitost (lesní porosty) a krajinu. Negativní sekundární, 
synergické a kumulativní vlivy lze zmírnit opatřeními navrženými v územním a 
stavební řízení. 
 
Lze konstatovat, že požadavky na změnu způsobu využití území oproti platné ÚPD 
jsou z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelné. 
 
 
4. Varianty z hlediska vliv ů na životní prost ředí 
Návrh Změny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou je zpracován invariantně. 
 
 
IV. STANOVISKO 
 
Krajský úřad jako příslušný orgán podle § 20 a § 22 písm. e) zákona v y d á v á, ve 
smyslu ustanovení § 10i zákona a podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO:  
k posouzení vlivů provádění 

 
návrhu zm ěny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou na životní 

prost ředí 
 
 
 
Zároveň krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona., podle kterého 
bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Dále je schvalující 
orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 
koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do 
koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán 
povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit. Dále je 
schvalující orgán povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h zákona.  
 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat a nenahrazuje vyjádření 
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 


