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Sdělení k žádosti o stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad) obdržel dne 3. 2. 2020 od společnosti obecního úřadu Sedlec žádost o změnu stanoviska
č. j. 090331/2019/KUSK vydaného dne 29. 7. 2019 dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů ke zkrácenému postupu pořizování změny č. 4 územního plánu Sedlec z hlediska
zákonů
V žádosti o stanoviska je uvedeno pouze, že se jedná o změnu trasy koridoru KT4 pro
přeložku vedení 110 kV mimo pozemky 169/32 a 169/33.
Krajský úřad k Vaší žádosti uvádí následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (Mgr. J. Kudrna, l. 379)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 citovaného zákona
byl stanoviskem vydaným pod č. j. 090331/2019/KUSK ze dne 29. 7. 2019, k navrhovanému
obsahu změny č. 4 Územního plánu Sedlec, vyloučen významný vliv koncepce „Návrh
obsahu změny č. 4 Územního plánu Sedlec“, k. ú. Sedlec u Líbeznic, samostatně i ve spojení
s jinými koncepcemi či záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko
zůstává nadále v platnosti, jelikož předložená koncepce negeneruje další vlivy na lokality
Natura 2000.
Dále Krajský úřad, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb.
sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska regionálních
a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných
území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů) má níže uvedené připomínky k předložené koncepci
„Návrh obsahu změny č. 4 Územního plánu Sedlec“, k. ú. Sedlec u Líbeznic.


V předmětné žádosti je uvedeno, že v koncepcí dotčeném území aktuálně
probíhá biologický průzkum v souvislosti se záměrem výstavby tramvajové trati
Kobylisy – Zdiby (dále jen „záměr“), přičemž povinnost zpracování
biologického průzkumu přímo vyplynula ze Závěru zjišťovacího řízení
k záměru. Orgán ochrany přírody tudíž na základě výše uvedených skutečností
považuje aktuálně zpracovávaný biologický průzkum za plně dostačující. Orgán
ochrany přírody však nadále požaduje, aby v případě prokazatelného výskytu
zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin byla v regulativech změnou
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dotčené plochy zakotvena povinnost předchozí kladné výjimky dle § 56 zákonu
č. 114/1992 Sb.
Stanovisko dle 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 (Ing. S. Kučerová, l. 788)
K navrhovanému obsahu zm. č. 4 územního plánu Sedlec bylo vydáno stanovisko pod
č. j. 090331/2019/KUSK ze dne 29. 7. 2019. V tomto stanovisku Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen příslušný úřad) požadoval vypracovat
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen vyhodnocení SEA). Toto
stanovisko zůstává nadále v platnosti. Vypracovat vyhodnocení SEA bylo požadováno
zejména z důvodu vymezení plochy pro koridor tramvajové tratě a terminálu. V žádosti o
změnu stanoviska (zn OÚ-01-2020) je uvedeno, že se v současné době zpracovává dle zákona
č. 100/2001 Sb. Dokumentace pro záměr „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ dle zákona č.
100/2001 Sb. Zpracovávání Dokumentace ovšem není relevantní důvod pro nepožadování
vypracování vyhodnocení SEA, jelikož v této chvíli nejsou známy podrobnější charakteristiky
záměru, případně podmínky stanovené v závazném stanovisku ke zpracovávané Dokumentaci.
Pouze v případě, že pro daný záměr je zpracována Dokumentace EIA a vydáno závazné
stanovisko, tedy záměr je projednán dle zákona č. 100/2001 Sb., lze upustit od požadavku na
zpracování SEA, jelikož v té době budou již známy podrobnější charakteristiky záměru a jeho
případné vlivy na životní prostředí.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

