NÁVRH zadání změny č. 3 - ÚP Špindlerův Mlýn, STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Poř.
číslo

Orgán, složka,
datum

1.

Městský úřad Vrchlabí
odbor dopravy

2.

Městský úřad Vrchlabí
odbor ORM, ÚP a
památková péče

3.

4.

5.

Charakteristika stanoviska

Stanovisko pořizovatele

Městský úřad Vrchlabí
ORR ŽP, vodoprávní úřad
Požadavky na obsah Změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany podle § 26
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, a jako orgán
uplatňující podle § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoviska k územním plánům a regulačním plánům
HZS Královéhradeckého z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při
přípravě na mimořádné události, obdržel podle požadavku ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
kraje, pobočka Trutnov
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Změny č.
3 Územního plánu Špindlerův Mlýn, květen 2014.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje na základě seznámení se s výše uvedenou dokumentací
souhlasí s obsahem návrhu ÚP, zejména 3. odst. v části a. 2 na straně 6, a neuplatňuje žádné další
požadavky na jeho obsah.
Stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje k návrhu Územního plánu Špindlerův
Mlýn bude vydáno podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o
23. 7. 2014 změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci jeho projednání.
Požadavky k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního
plánování, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 14. 7. 2014 oznámení o
projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. Součástí předložených materiálů byl
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, návrh zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. Předloženým návrhem zadání změny č. 3
územního plánu Špindlerův Mlýn jsme se zabývali a v souladu s výše uvedeným ustanovením § 47 odst. 2
odbor územního
stavebního zákona uvádíme k předmětnému návrhu zadání následující:
plánování a stavebního
Z posuzovaných materiálů vyplývá, že pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn je,
řádu
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 stavebního zákona, Městský úřad Špindlerův Mlýn. Z předloženého
Pivovarské náměstí 1245, návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn vyplývá, že předmětem řešení je stanovení
500 03 HRADEC KRÁL
podmínek pro komplexní řešení centrální části města Špindlerův Mlýn. S ohledem na skutečnost, že se
správní území města Špindlerův Mlýn je zařazeno do specifické oblasti Krkonoše – Jizerské hory (SOB 7),
připomínáme nezbytnost respektovat principy a podmínka stanovené ve vyhodnocení vlivů Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), včetně opatření
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
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Poř.
číslo

5.a

Orgán, složka,
datum

Charakteristika stanoviska

na životní prostředí obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení. V souvislosti s pořizováním změny č. 3
územního plánu Špindlerův Mlýn upozorňujeme, že do doby, než bude dokončeno pořizování změny č. 1
územního plánu Špindlerův Mlýn, která reaguje na soudní rozhodnutí a na závěr mimořádné kontroly
provedené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu
spočívající v naplnění požadavku ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, nelze přistoupit k projednání
návrhu změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné nejprve
dokončit proces pořízení předchozí změny, vyhotovit právní stav po vydání této změny, ve smyslu ustanovení
§ 55 odst. 5 stavebního zákona, a teprve po vyhotovení tohoto právního stavu zpracovat a projednat návrh
změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. Z metodického hlediska upozorňujeme na obsah ustanovení §
47 odst. 4 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že na základě výsledků projednání pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení. Závěrem připomínáme
ustanovení § 162 odst. 6 stavebního zákona, z něhož pro obecní úřady splňující podmínky pro výkon
pořizovatele vyplývá povinnost průběžně zasílat krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně
13. 8. 2014 plánovací činnosti.
Stanovisko
K návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn podle ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, zákon“). Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
odbor životního prostředí úřad“), obdržel dne 16. 7. 2014 od Městského úřadu Špindlerův Mlýn oznámení o projednávání návrhu zadání
změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001
a zemědělství
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
oddělení EIA a IPPC
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydává podle ust. § 4 odst. 2
Pivovarské náměstí 1245, písm. b) stavebního zákona následující stanovisko:
500 03 HRADEC KRÁL
Návrh změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
podle § 10i zákona EIA.
Odůvodnění:
K vyjádření k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn je věcně a místně příslušný podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
přírody a krajiny“) následující orgán ochrany přírody: Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa
Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Stanovisko Správy Krkonošského národního
parku se sídlem ve Vrchlabí dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k možnému
významnému vlivu na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení
evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny, ke dni 7. 8. 2014 krajský úřad neobdržel. Z posouzení obsahu návrhu
zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona EIA a vyjádření věcně příslušných oddělení odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu provedl úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního
zákona, posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní podle § 10i zákona EIA. Po důkladném
prostudování předloženého návrhu zadání byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí, a to převážně z těchto důvodů:
● Předkládanou změnu územního plánu nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání.
● Požadavky na změnu územně plánovací dokumentace jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA.
● Předkládaný návrh zadání změny č. 1 nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona EIA.
V návrhu změny územního plánu budou prověřeny:

Stanovisko pořizovatele

Návrh změny č.3 Územního plánu Špindlerův Mlýn bude
posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona EIA.
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číslo

Orgán, složka,
datum

Charakteristika stanoviska

Stanovisko pořizovatele

- Dopravní řešení páteřní komunikace ve směru na Svatý Petr včetně dopravního napojení na komunikaci
II/295, Svatopetrská, Špindlerovská včetně úvah MHD a zimních skibusů
- Veřejná prostranství, veřejná zeleň včetně jejich působení na sociální soudržnost a využití pro rekreaci
(zimní kluziště, letní beach volejbal)
- Plochy hotelů a občanského vybavení: Centrál, Špindlerovská, Labe
- Podzemní parkoviště hotelů včetně příjezdu z veřejných komunikací
- Napojení na rekreační cesty – páteřní lyžařskou magistrálu /cyklostezku Svatý Petr / Centrum / Hromovka
- Napojení technické infrastruktury (inženýrských sítí) včetně výhledových kapacit.
Změna č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn bude vypracována ve vazbách širšího centra města Špindlerův
Mlýn. Celková výměra řešeného území je 2 ha.
Krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – oznamovatele záměru
postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona EIA, upravujících posuzování vlivů záměru na
životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona EIA. Posouzení vlivů záměru na
7. 8. 2014 životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných řízeních dle zvláštních právních předpisů.
Stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu (ÚP) Špindlerův Mlýn
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad),
obdržel dne 17. 7. 2014 od Městského úřadu Špindlerův Mlýn oznámení o projednávání návrhu zadání změny
č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn.
Ve smyslu kompetencí daných příslušnými zákony uplatňujeme následující stanovisko:
I. Ochrana zemědělského půdního fondu
vyřizuje: Ing. Kateřina Beranová / 591
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení ů 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon ZPF“), posoudil předložený návrh zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn a sděluje
oddělení zemědělství
k němu následující:
Změna č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn bude řešit prověření plošného a prostorového uspořádání
centrální části města. Jedná se o pozemky v zastavěném území. Krajský úřad s předloženým návrhem zadání
změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn souhlasí.
II. Lesní hospodářství
vyřizuje: Ing. Kateřina Marková / 457
Ve smyslu ustanovení §49 odstavec 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon), nemá krajský úřad kompetence uplatňovat stanoviska dle
ustanovení § 48a odstavce 2), písmena a) k návrhům územně plánovací dokumentace v lesích národních
parků a jejich ochranných pásmech. Působnost dle výše uvedeného ustanovení vykonává Ministerstvo
životního prostředí.
III. Ochrany přírody a krajiny
vyřizuje: Jan Novák / 610
Krajský úřad není jako orgán ochrany přírody příslušný k vydání stanoviska k návrhu zadání změny č. 3 ÚP
Špindlerův Mlýn. Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve
Vrchlabí.
IV. Technický ochrana životního prostředí
vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292
Krajský úřad vydává, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, následující stanovisko: po posouzení předložené dokumentace, krajský úřad souhlasí s návrhem
zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn. V případě, že v další fázi územně plánovací dokumentace
bude nově navrženo umístění zdrojů znečišťování ovzduší, budou v souladu s výše citovaným ustanovením,
14. 8. 2014 uplatněny podmínky ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Ochrana ZPF - vzato na vědomí.

Lesní hospodářství – vzato na vědomí.

Ochrana přírody a krajiny – vzato na vědomí.

Technická ochrana životního prostředí – vzato na vědomí.
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Vyjádření k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako
příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného
zdraví“), a § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, posoudila jako dotčený orgán na základě výzvy Městského úřadu Špindlerův Mlýn návrh zadání
územního plánu. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu zadání změny č. 3 územního plánu
13. 8. 2014
Špindlerův Mlýn s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví neuplatňuje KHS
žádné požadavky na obsah územního plánu.

6.

Krajská hygienická
stanice
Královéhradeckého kraje,
Územní pracoviště Trutnov

7.

Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad
TRUTNOV

Stanovisko pořizovatele

Vzato na vědomí.

16. 7. 2014

8.

9.

10.

Zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn – vyjádření dotčeného orgánu
K zadání změny č. 3 územního plánu obce Špindlerův Mlýn Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí,
že ve svobodném území obce Špindlerův Mlýn nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo
zde stanoveno chráněné ložiskové území.
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
v platném znění, informuje, že v zájmovém území jsou 3 body potenciálních sesuvů a dále se zde nacházejí
24. 7. 2014
poddolovaná území po těžbě železné rudy a radioaktivních surovin.
Projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn – vyjádření
Dne 14. července 2014 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Obvodní báňský úřad
Pardubického se sídlem v Hradci Králové zaevidováno pod čj. SBS 21860/2014 Vaše oznámení ohledně
Trutnov
projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn ke kterému sdělujeme následující.
Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek k projednávání návrhu zadání změny č. 3 Územního
17. 7. 2014 plánu Špindlerův Mlýn, jelikož v katastrálním území Špindlerův Mlýn není podle evidence vedené zdejším
úřadem stanoven dobývací prostor.
Vyjádření ČR – Státní energetické inspekce. Územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj
v Hradci Králové, k veřejné vyhlášce – oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu
obce Špindlerův Mlýn.
Státní energetická
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní
inspekce Hradec Králové
úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že s návrhem
zadání změny č. 3 ÚPO souhlasí.
Odůvodnění:
Změna č. 3 respektuje územní rezervu pro elektroenergetiku – koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR
Vrchlabí – Strážné – Špindlerův Mlýn (TE1r) – dotčené území obce: Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Strážné, Lánov
Má upřesnit a územně hájit plochy územních rezerv pro elektroenergetiku. U energetických zařízení
8. 8. 2014 stávajících a nově budovaných je nutné dodržovat ochranná pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

Ministerstvo životního
prostředí ČR,
oblastní inspektorát
HRADEC KRÁLOVÉ

Vzato na vědomí. Informace je předána projektantovi.

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
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NÁVRH zadání změny č. 3 - ÚP Špindlerův Mlýn, STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Poř.
číslo

11.

Orgán, složka,
datum

Ministerstvo obrany ČR,
Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem,
Odbor územní správy
majetku Pardubice

Charakteristika stanoviska

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn
Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky,
v y d á v á Česká republiky – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany
ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy
majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého
1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující vyjádření:
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly
podklady o technické infrastruktuře ve správě ČR-MO, AHNM OÚSM Pardubice, předány Městskému úřadu
Špindlerův Mlýn formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení – komunikační
vedení včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 82, pasport č. 191/2014). V tomto území (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska ČR-MO, jejímž jménem jedná AHNM OÚSM Pardubice. Dále se v k. ú. Špindlerův Mlýn
nachází objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 107, pasport č.
194/2014). Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha
pasportního listu a dále území v šířce 50 m od hranice vojenského objektu s ohledem na
orientační zákres. Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto
vymezeném území. Toto vymezené území požaduji do návrhu ÚP zakreslit jako plochu
specifickou, určenou pro účely AČR a obranu státu. Tyto regulativy požaduji respektovat a
zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu. V tomto případě souběhu
vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich
souběh. Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou
dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR – MO.
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro
výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního
plánování nelze posoudit, zda eventuálně plánovaná výstavby VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy
resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že
pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro území a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s ČR – MO,
jejímž jménem jedná AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev
119, pasport č. 236/2014):
● výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
● výstavby nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou
konstrukcí apod.);
● stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren
apod.);
● stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN+
● změny využití území+
● nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů
na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
● nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;

Stanovisko pořizovatele

Vzato na vědomí. Informace předány projektantovi.

5/9

NÁVRH zadání změny č. 3 - ÚP Špindlerův Mlýn, STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Poř.
číslo
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Charakteristika stanoviska

Stanovisko pořizovatele

● výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity+
● zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
● vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
● říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
● železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
● železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
● stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak;
● veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR – MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
8. 8. 2014 resortu.

12.

Vojenská lázeňská a
rekreační zařízení Praha

13.

Krajská veterinární
správa, inspektorát
Trutnov
Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, regionální
centrum Hradec Králové

14.

15.

Ministerstvo životního
prostředí ČR, odbor péče
o krajinu, Praha

16.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Praha

17.

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona připomínky. Na území města nejsou výhradní ložiska ani
15. 8. 2014 prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S návrhem zadání změny územního plánu souhlasíme.
Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn
Správa krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro
území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydává k návrhu zadání změny č. 3 Územního
plánu Špindlerův Mlýn v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 cit. zákona toto stanovisko:
Správa KRNAP Vrchlabí
Lze vyloučit,
Že výše uvedená koncepce může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblast Krkonoše. Na lokalitě změny se aktuálně nenachází
žádné stanoviště, které je předmětem ochrany soustavy Natura 2000. Není zde vyloučen výskyt zvonku
českého – rostlinného druhu, který je předmětem ochrany soustavy Natura 2000 v Evropsky významné
lokalitě (EVL) Krkonoše. Změna č. 3 se však dle přiloženého zákresu týká pouze území se sníženým přírodním
a krajinářským potenciálem (viz mapová příloha platného Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo).
V těchto územích byl vliv záborů přírodních stanovišť na EVL Krkonoše vyhodnocen již při jejich vymezování.
Dle návrhu zadání změny bude předmětem změny č. 3 stanovení podmínek pro komplexní řešení centrální

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
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části města. Na základě uvedených skutečností Správa KRNAP došla k závěru, že v předložené koncepci lze
vyloučit významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše.
1. 8. 2014 Vyjádření k návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro
území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č.
Správa KRNAP Vrchlabí
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, uplatňuje k návrhu zadání změny č. 3 Územního
plánu Špindlerův Mlýn toto vyjádření:
Předmětem změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn je stanovení podmínek pro komplexní řešení
centrálních částí města. Změna bude vypracována ve vazbách širšího centra města Špindlerův Mlýn. Celková
výměra řešeného území je 2 ha. Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn se týká změny
plochy přestavby P 23 (Špindlerův Mlýn – Centrál), která je v platném Územním plánu města Špindlerův Mlýn
určena k bydlení ve smíšené centrální zóně (SC), veřejné prostranství s dominantní funkcí dopravy (PD),
veřejné prostranství s dominantní funkcí pěší dopravy a veřejné zeleně (PZ) a parkování osobních automobilů
na terénu (DS. 1) a zřejmě i plochy P 22 (Špindlerův Mlýn – Za Edenem), jejíž využití bylo určeno jako park
(PP). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu funkčního využití již vymezených ploch, neuplatňuje Správa
1. 8. 2014 KRNAP žádné požadavky na obsah územního plánu.

18.

19.

Ministerstvo dopravy ČR,
odbor strategie – územní
plánování, Praha
Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn – stanovisko
Obdrželi jsme vaše oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn ze dne 14. 7.
2014. Návrh řešení změny č. 3 jsme posoudili z elektronické dokumentace zpřístupněné na webových
Státní pozemkový úřad,
stránkách Vašeho úřadu. Jedná o řešení změny území v centrální zastavěné části města. Z hlediska ochrany
Praha
našich zájmů nemáme k předloženému návrhu řešení Změny č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn žádné připomínky.
V katastrálním území Špindlerův Mlýn neregistrujeme žádné podstatné množství požadavků či žádostí
vlastníků pozemků ani Města Špindlerův Mlýn ne řešení pozemkových úprav ve smyslu zákona č. 139/2002
30. 7. 2014
Sb., a tudíž zatím nepředpokládáme v brzké době provádění pozemkových úprav.

20.

Město Pec pod Sněžkou

21.

Město Rokytnice nad Jiz.

22.

Město Vrchlabí

23.

Obec Strážné

24.

Obec Vítkovice v Krk.

25.
26.

Vzato na vědomí.

Úřad pro civilní letectví,
provozní inspektorát,
Letiště Ruzyně
16. 7. 2014
Policie ČR – krajské
ředitelství, Hradec Králové
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27.

Policie ČR – Dopravní
inspektorát Trutnov

28.

Povodí Labe, s. p. Hradec
Králové

Charakteristika stanoviska

Stanovisko pořizovatele

16. 7. 2014

29.

30.

Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn
K návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn nemáme zásadních připomínek. Upozorňujeme,
že návrh musí respektovat stávající i výhledová zařízení pro rozvod el. energie včetně jejich ochranných
ČEZ Distribuce, a.s.,
pásem dle § 46 § 98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě požadavku na navýšení
Děčín
stávajících hodnot rezervovaných příkonů pro zásobování el. energií v dané lokalitě, bude nutné do návrhu
zapracovat vhodně umístěnou novou transformační stanici 10/0,4 kV (výkon použitého transformátoru)
určenou pro napájení těchto odběrných míst. Případné přeložky stávajících distribučních rozvodů vn, nn
budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Způsob a rozsah
přeložení energetických zařízení je nutno projednat s ČEZ Distribuce, a.s. Informace o stávajícím stavu
zařízení distribuční soustavy vn a nn v řešené oblasti získáte na geoportále ČEZ Distribuce, a.s. Požadujeme,
aby zpracovatel územně plánovací dokumentace části elektro konzultoval případné požadavky na rozšiřování
30. 7. 2014 sítě vn a nn s ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Rozvoj Východ. Toto vyjádření platí za ČEZ Distribuce, a.s.,
oddělení Rozvoj Východ.
Projednávání návrhu zadání Změna č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci projednávání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Špindlerův
Mlýn. K tomuto sdělujeme následující stanovisko:
Město je plynofikováno STL a NTL plynovodem z regulačních stanic. Městem prochází VTL plynovod. Tato
plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu. V územním plánu
požadujeme:
RWE Gas Net, s.r.o., Ústí 1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.
nad Labem
2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech ÚP.
Lokalitou dotčenou Změnou č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn prochází STL plynovod, který má dostatečnou kapacitu
pro připojení všech objektů na distribuční soustavu. Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem
zařízení jsou Vám k dispozici na mailové adrese: gis.data@rwe.cz
Při respektování uvedených podmínek s návrhem zadání Změny č. 3 Územního plánu Špindlerův Mlýn
souhlasíme.
Pozn.: Stanovisko vychází ze znalosti současného a budoucího stavu plynárenských sítí RWE GasNet, s.r.o.
4. 8. 2014 platných k datu vydání tohoto stanovisky.

31.

SČVaK, a.s., Jilemnice

32.

SÚS Královéhradeckého
kraje, Trutnov

Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
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Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Pardubice

České radiokomunikace
a.s., Praha

ÚPC ČR,
Králové

a.s.,

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC Česká
republika, s. r. o. a Sloane Park Property Trust, a. s.
Hradec Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na Vámi předložené dokumentaci se v prostoru stavby nenachází žádné
podzemní vedení veřejné komunikační sítě (PVVKS), které by bylo v našem vlastnictví. Nemáme námitek
proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme
s případným zjednodušeným územním řízením. Toto vyjádření je platné pouze s Vámi předloženou
dokumentací označenou razítkem UPC Česká republika, s. r. o. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Vzato na vědomí.

16. 7. 2014
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