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Krajský úřad Křálovéhradeckého kraje
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Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
odbor Ýstavby a žiyotního prostředí
HaÝlíčkova136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Nášé znáčka (č. j)

Váš dopisze dne Vaše značka (ě,j,)
03,08.20 I 6/ oy ŽP -2 l 690l I 6,C1l

odbor životního prostředí
a zeměděl§tví

oddě]ení EIATO
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Mgr. Helena Hyšková /
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STANovlsKo
k rahodnocení vlivů na žiyotníprostředí územně plánovací dokumentace ,,Návřh změny
č. územního plánu synkov - Slemeno" podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 sb.,
o po§uzování vlivů na životníprostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzoyání vlivů na životníprostřed|, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon

l

EIA")

Pořrzovatel ve §myslu ustanoveni § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/200ó Sb., o úzenním
plánováni a stavebním řádu (§tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen
,,stavební zákon")i Městský úřad Rychnov nad Krrěžnou, odbor výstavby a životního
prostředí, Havlíčkova136, 516 01 Rychlov nad Kaěžnou

zpracoyatel územně plánovací dokumentacei Ing, arch.Ivan Kaplan, autorizovaný
architeld (č. autorizace ČKA 00 576, plojektový ateliéI AGoRA sTUDIo); listopad 2016
Zpracovatel lThodnoceni vlivů na životnípřo§tředí: p.g. Jiií Maňour, CSc., Sládkovičova
1306/1 1, 142 00 Plaha 4 (autolizo|aná osoba podle § 19 zákona EIA: ťozhodnutí Mi ísteťstva
ži|otníhopfostředí, čj, 1 1098/] 714ioHRV/9j); Iistopad2016
Ptůběh pp;lzpyitti:

Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanoÝení § 10i zákona EIA rTdán
Krajslrým úřadem Královéhradeckého kŤaje, odborem životního pro§tředí a zeměděl§tví
(dále jen ,,kajský úřad") dne 17.04.2015 (ča. I13'19lZPl20I5); Předkládanou změnu
územního plánu nešlo dostatečně posoudit ve fáZi návrhu zprávy o uplatňoviiní úZemního
plánu. Požadavky na změnu úZemně plánovací dokumentace byly navrženy v rozsahu, kdy
íešlovyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčníchDtržitíuzemí ve smyslu zákoía EIA.

PiVoVa§ké námě§ií 1245 500 03 Híadec Králové
tel,:495 817 111 fax:495 817 336
e ína]]: posta@krklalovehíedecky.cz
M,,Ww,kFklalovehí6decky cz

Předkládaný nálTh zadáni změny č. 1 zároveň ne.ylučoval qTnezení ploch pro případnou
realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona ElA,
Společnéjednání o náWhu změny č, 1 územníroplánu Sy:rkov - slemeno včemépo\ouzeni
vlivů na životní prosťedí proběhio dne 19, i 2.2016 aa Městském úŤadu Rychno., nad Kněžnou,

Posouzení vlivů koncepce na životníprostředí bylo Zpracováno pňměřeně v lozsahu pňloh}
stavebního ziákoía.

Na základě návrhu změny č, 1 územníhoplánu Synkov - Slemeno, ryhodnocení vlivů nálrhu
změny č. 1 územníhoplánu S},t,tkov - S]emeno na životníprosťedí(dáIe jen ,,sEA
vyhodnocení"), stanoýisek dotčených orgránů a připomínek uplatněných ve smyslu ust, § 50
odst. 3 §tavebnílo zákona \Ydává kŤajský úřad ve smyslu ustanovení § 10g zákoúa EIA

souhlasné stanovisko
k tThodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územĎiho plánu synkov - slemeno
na životnípřostředí.
Or]ůvodnění: Ve vyhodnocení vlivú návrhu změny č, l uzemního p}rinu Syn}ov - Slemeno
Zpracovatel konstatuj e, že nízká ťníla ýýznamnosti a velikosti negativních Yliqr na pfuodu a
kajinu ve všechjejích složkách nepřináší ani při kumulaci qiznamn_v' celkov_r, negatilní vlir"
Za hlavní významně negativní dopad je uváděn zábor kvalitní zenrědělské půdj-" Negativa
budou vlvážena \"ýznarnným zlepšením doprar,rrí a hygienické situace v Rychnově nad
Kněžnou a pl)nulejší automobilovou dopravou z výmamného průmyslovéhocentTa solnice

Kvasiny, Krajský úřad se

s

tímto tvrzeníú ztoložíjil.

-

úzelnního plrinu Synkov - Slemeno se bez připomínek qjádňly
následující dotčenéorgányl
Městský uřad Rychnov nad Kněžnou, odbol ý,ýstavby a životnfio prostředí
Městský uřad Rychnov nad Kněžíou,odbor školství.kulfury, mládeže a tělolýchovy
Krajský uřad Královéhradeckého kaje, odbor životního prosťedí a zeměděIství
Krajská hygienická stanice se sídlem v tlradci Ifuálové
Hasičský zácfuanný sbor Kráovéhladeckého kraje
Obvodní báňský úiad pro územíkajů Kráovéhradeckého a Pardubického
Ministelstvo průmyslu a obchodu,

K náwhu změny

č, 1

návrhu změny č. 1 územlíhoplánu Slokov - Slemeno se s pňpomínkami vyjádřily
následující dotčenéorgány:
Ministerstvo životDího prosťedí upozorňuje na plochy a bod aktivních sesuvů,
Ministeřstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, upozorňuje na limity vlužitíúzemí,

K

Z podkladů předložených poiizovatelem pro účelyrrydriní stanoviska k lyhodnocení vlivů
návrhu změny č. 1 uzemního plánu S}nkov - Slemeno na životníprosťedíqplývá že bylo
jsou
uplatněno 6 připomínek podle ust. § 50 odst, 3 stavebnílo zakona. Všechny piipomínl,a
,rplatneny k.reáeni koridorr-r přeložky silnice l/14. Krajský ťad k upiatněným připomíntám
kónstatuje, že ve rryhodnocení vlivů ná\,Ťhu změny č. 1 územního pliinu Synkov - Slemeno na
životníprosťedí nebyly identifikovány natolik významné negatir, rí vlivy na životíípťostředí
(viz odůvodnění souhlasnélro stanoviska \^ýše), které by znemožňovaly \Tdat soulúasné
stanovisko.

obec SyŇov - Slemeno (ako dotčený územně sanosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm, a) zákona EIA o zveřqnění stanoviska na uiední desce, Doba zveřejnění je
minimáně 15 dnů. ZáToveň obec Synkov - Slemeno žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvřZení o \,}a,,ěšení této infomace na úřední desce.
Se starroviskem k lyhodnocení vlivů územního plánu na životníprosťedí se lze seznámit
na intemetových stránkách http://www.cenia.czlsea a http://www.k-kalovehradecky,cz.
Toto stanovisko není závazným stanoliskem Bni roáodnutím vydaným ve sprálním řízení

1

a nelze se proti němu odvolat.
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z p. MgŤ, Helena Hyšková

odbomý refelent na úseku posuzování
vlivů na životní prosťedí

Na vědomí
Obec S;,rrkov Slemeno, Synkov 48, 516

01

Rychnov nad Kněžnou

