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STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh 
územního plánu Miletín“ podle ust. § 10g 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 (dále jen zákon EIA)

Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon): Městský úřad Hořice, Úřad územního plánování, Náměstí Jiřího 
z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Jan Buchar, (AUTORSKÉ 
SDRUŽENÍ SAMOHRD - BUCHAR Gočárova 846, 500 02 Hradec Králové); leden 2022

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: společnost EMPLA AG spol. s r.o., 
Hradec Králové, Ing. Vladimír Plachý (autorizovaná osoba podle § 19 zákona EIA; rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí č.j. 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993); září - říjen 2019

Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství (dále jen krajský úřad; č.j. KUKHK-13175/ZP/2016) dne 15.04.2016; 
Požadavky na územně plánovací dokumentaci byly navrženy v rozsahu, kdy nešlo vyloučit 
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Předkládaný 
návrh zadání zároveň nevylučoval vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů 
uvedených v příloze č. 1 zákona EIA. 

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
tj. krajský úřad, vyloučil možný významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 (uvedené 
v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených 
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do evropského seznamu; dále jen EVL) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona 
o ochraně přírody a krajiny: dne 31.03.2016 (č.j. KUKHK-11324/ZP/2016) .

Společné jednání o návrhu územního plánu Miletín proběhlo 24.04.2019 na Městském úřadu 
Hořice. Dne 21.05.2019 uplatnil krajský úřad stanovisko č.j. KUKHK-13175/ZP/2016, 
ve kterém upozornil, že územní plán Miletín nebyl vyhodnocen z hlediska jeho vlivů na životní 
prostředí, tak jak krajský úřad požadoval ve svém stanovisku č.j. KUKHK-13175/ZP/2016 
ze dne 15.04.2016 k návrhu zadání územního plánu Miletín. Opakované společné jednání 
o návrhu územního plánu Miletín včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí se konalo dne 
02.07.2020 na Městském úřadu Hořice.

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy 
stavebního zákona. 

Na základě návrhu územního plánu Miletín, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Miletín 
na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení), stanovisek dotčených orgánů a připomínek 
uplatněných ve smyslu ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává krajský úřad ve smyslu 
ustanovení § 10g zákona EIA 

s o u h l a s n é  stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Miletín na životní prostředí za podmínky:

Plocha Podmínka

Plocha drobné výroby Trotinka Z05 (VD)

Při umísťování nových staveb, jejichž 
provozy jsou zdrojem hluku, do blízkosti 
stávající obytné zástavby, je podmínkou 
prokázání splnění stanovených hygienických 
limitů hluku. 

Odůvodnění: Z podkladů předložených pro vydání SEA stanoviska (tj. územně plánovací 
dokumentace z ledna 2020 a dokumentace předané k vydání stanoviska (leden 2022), 
vyplývá, že územně plánovací dokumentace byla upravena na základě výsledků 
opakovaného společného jednání o návrhu územně plánovací dokumentace, byly 
zohledněny požadavky dotčených orgánů a upraveno navržené využití plochy Z03-VD na 
plochu pro bydlení. Zároveň byla územně plánovací dokumentace posouzena z hlediska 
vlivů na životní prostředí. V závěru vyhodnocení vlivů územního plánu Miletín na životní 
prostředí nebyly konstatovány významné negativní vlivy na životní prostředí.
Krajský úřad konstatuje, že k vydání stanoviska podle § 10g zákona obdržel od pořizovatele 
upravenou územně plánovací dokumentaci na základě výše uvedeného výsledku společného 
jednání, uplatněných stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných ve smyslu ust. 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona. 
Krajský úřad posuzoval návrh územně plánovací dokumentace, SEA vyhodnocení vlivů, 
obdržená stanoviska dotčených orgánů a připomínky. Krajský úřad zároveň konstatuje, že 
dotčené orgány uplatnily ve svých stanoviskách z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví podmínky. Územní plán Miletín byl upraven, a z tohoto důvodu byla vydána pouze 
podmínka stanoviska podle ust. § 10g zákona EIA pro navazující řízení pro plochu Z05. 

K návrhu územního plánu Miletín uplatnily stanoviska bez připomínek následující dotčené 
orgány:
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Ministerstvo životního prostředí
Obvodní báňský úřad krajů Královéhradeckého a Pardubického
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Městský úřad Hořice, úsek památkové péče 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Státní pozemkový úřad upozorňuje na stavby vodních děl v území.

K návrhu územního plánu Miletín se s připomínkami vyjádřil následující dotčený orgán: 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje uplatňuje podmínku k ploše drobné 
výroby Trotinka Z05 (VD), že umísťování nových staveb, jejichž provozy jsou zdrojem hluku, 
do blízkosti stávající obytné zástavby je podmíněno prokázáním splnění stanovených 
hygienických limitů hluku.

Z podkladů předložených pořizovatelem pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu Miletín na životní prostředí vyplývá, že nebyla uplatněna připomínka 
podle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

Město Miletín (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 
2 písm. zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 
15 dnů. Zároveň Město Miletín žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této 
informace na úřední desce.

Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit 
na internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea  a  http://www.kr-kralovehradecky.cz. 

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování 
vlivů na životní prostředí

Na vědomí 
Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č.p. 99, 507 71 Miletín

 50, úřad Litíč

544 01 Dvůr Králové nad Labem
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