
poř. 

č.

Dotčený orgán Obsah vyjádření (stanoviska) Vyhodnocení pořizovatele

1.

Hasičský záchranný sbor 

Zlínského kraje, Územní odbor 

Kroměříž

vyjádření - bez připomínek a požadavků vzato na vědomí

2. 

Obvodní báňský úřad pro území 

krajů Jihomoravského a Zlínského

vyjádření - bez připomínek a požadavků vzato na vědomí

3.

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství, odd. ochrany přírody 

a krajiny

stanovisko  - nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 

koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti

vzato na vědomí

4.
Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Praha

vyjádření  - bez připomínek a požadavků vzato na vědomí

5.

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor životního prostředí a 

zemědělství, odd. hodnocení 

ekologických rizik

stanovisko  - změnu č. 1 ÚP Kostelec u Holešova není nutno posoudit z hlediska 

vlivů na životní prostředí

vzato na vědomí

6.

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor dopravy a silničního 

hopodářství

Nedoporučujeme navrhovat případné nové plochy, které by měly za následek 

prodloužení průjezdního úseku obcí na silnici č. II/490. Za předpokladu 

respektování silnic, vč. ochranného pásma, nemáme z hlediska dopravy, silnic 

II. a III. třídy, k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova žádné 

připomínky ani požadavky na změnu ÚP.

vzato na vědomí

7.

Krajský úřad Zlínského kraje, 

odbor územního plánování a 

stavebního řádu, odd. územního 

plánování

a)Koordinace využívání území s ophledem na širší vztahy - bez požadavků                                                                                                                 

b) Politika územního rozvoje                                                                            

republikové priority                                                                                                      

OS 11                                                                                                                                                                                  

Koridor   E19 (VVN)                                                                                                               

Koridor P9 plynovod                                                                                                c) 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje                                                          

priority                                                                                                             koncepce 

ochrany a rozvoje hodnot                                                                cílové kvality 

krajiny                                                                                          plochy a koridory 

ÚSES                                                                                         plochy a koridory pro 

územní studii VVN 400 kV                                        d) Požadavky nadřízeného 

orogánu:                                                                 možnost změny zkráceným 

postupem                                                      aktualizace PRVaK 23.4.2018                                                                          

upřesnit LBK 43                                                                                             zajistit 

přístup k TK 25

Ad a) vzato na vědomí                        Ad 

b) Doplněn koridor P9, ostatní 

zapracováno                                               

Ad c) zapracováno                                    

Ad d) zkrácený postup změny uveden v  

závěru Zprávy, aktualizace PRVaK 

doplněna, upřesnění LBK 43 doplněno,            

plocha TK 25 realizována, v návrhu 

změny bude vymezena jako stávající vč. 

dopravního napojení

8.
Krajská hygienická stanice 

Zínského kraje

souhlasné vyjádření vzato na vědomí

9.
Státní pozemkový úřad, Pobočka 

Kroměříž

souhlasí a neuplatňuje žádné požadavky vzato na vědomí

10.

Ministerstvo obrany požadavek na zapracování limitu a zájmů MO do změny ÚP: V souladu s § 175 

stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně plánovací 

dokumentací (dále jen „ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 

všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v 

terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť 

všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a 

stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen 

na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP – jev 119).

požadavek je doplněn do  zadání změny 

11.

Městský úřad Holešov, odbor 

životního prostředí

vyjádření: vodoprávní úřad, odpadové hospodířství, ochrana zemědělského 

půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesního půdního fondu a 

hospodaření v lesích, silniční správní úřad, ochrana státní památkové péče

bez připomínek, souhlasné vyjádření

12.

Krajský úřad Zlínského kraje, 

Odbor životního prostředí a 

zemědlství, odd. hodnocení 

ekologických rizik

stanovisko k upravenému návrhu Zprávy (po doplnění požadavku p. Belzové):                                                                                                                         

1. V rámci změny dokumentace není navarhována změna takového charakteru 

a rozsahu, která by\ území soustay Natura 2000 mohla významně ovlivnit.                                                                                              

2.výše uvedenou změnu v územním plánu Kostelec u Holaešova není nutno 

posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

vzato na vědomí

Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova v uplynulém období  2014-2018


