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Vítkovská Energy, s.r.o.
Klokočov 61
747 47 Vítkov

Návrh obsahu změny územního plánu Vítkov - stanovisko podle § 45i)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), obdržel dne 15. 9. 2020 žádost právnické osoby Vítkovská
Energy, s.r.o., IČ 28617665, sídlem Klokočov 61, 747 47 Vítkov (dále jen „žadatel“), o stanovisko dle § 45i)
zákona o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s návrhem na pořízení změny územního plánu Vítkov,
a to zkráceným postupem dle § 55a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že předložený návrh spočívající ve změně využití
pozemků pac. č. 1326/3, 2579/3, 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2, 2586/1, 2586/2, 2587/3,
2580/2, 2518/3, 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/9, 2515/10, 2515/16 v k. ú. Vítkov, nemůže mít samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Odůvodnění:
Dne 15. 9. 2020 obdržel krajský úřad žádost žadatele, o stanovisko z hlediska posouzení vlivů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti k návrhu na pořízení změny zkráceným postupem územního plánu Vítkov.
Předmětem návrhu je změna funkčního využití plochy pozemků pac. č. pac. č. 1326/3, 2579/3, 2580/1, 2580/2,
2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2, 2586/1, 2586/2, 2587/3, 2580/2, 2518/3, 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/9,
2515/10, 2515/16 v k. ú. Vítkov, na plochy s možností umístění fotovoltaické elektrárny.
V místě plánovaného záměru se nenachází žádné z území soustavy NATURA 2000, přímé vlivy záměru
na předměty ochrany a celistvost těchto území jsou tak jednoznačně vyloučeny. Záměr je taktéž v dostatečné
vzdálenosti od těchto lokalit (v okruhu více jak 4 km vzdušnou čarou se žádná lokalita nevyskytuje).
Na základě charakteru záměru, jeho umístění a rozsahu, lze jednoznačně konstatovat, že se případné vlivy
omezují pouze na dotčené území a lze tak zcela vyloučit i dálkový vliv na všechny lokality soustavy NATURA
2000. Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že nedojde k významnému ovlivnění předmětů
ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění
pozdějších předpisů z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny
stanoveny ptačí oblasti.

Stanovisko z hlediska 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 bude vydáno
samostatně.

Poučení:
Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají
podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Ryšková
vedoucí oddělení
ochrany přírody a zemědělství
Na vědomí:
Krajský úřad, oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství, zde
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