8. Vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanoviskok vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Dotčený orgán neuplatnil k zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
pokud orgán ochrany přírody vyloučí vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Vzhledem k tomu, že Správa CHKO Kokořínsko, jako příslušný dotčený orgán ochrany
přírody, nevyloučila vliv na Evropsky významnou lokalitu Kokořínsko, bylo zpracováno
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů na území NATURA
2000. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zpracováno podle zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
autorizovanou osobou Mgr. Pavlem Bauerem (rozhodnutí o prodloužení autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona Č. 10012001 Sb. č.j.
703 O1/ENV/07, rozhodnutí o prodloužení autorizace k provádění posouzení podle § 45i
zákona Č. 114/1992 Sb., č.j. 19856/ENVlO/524/630/10)
a Mgr. Markétou Duškovou
(rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19
zákona Č. 100/2001 Sb., č.j. 60744/ENV/07).
Dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na území
NATURA 2000 je nedílnou součástí ÚP Blatce.
Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, které vydal Krajský
úřad Libereckého kraje dne 26.10.2010 čj. KULK/5534312010 a OZPZ/96412010 bylo
respektováno.
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Viz kapitola 5 - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, textové části
odůvodnění.
Krajský úřad Libereckého kraje Liberec - odbor životního prostředí vydal dne 18.1.2012
č.j. KULK 4273/2012 a OŽP 7512012 samostatné stanovisko, kterým souhlasí s trvalým
záborem 3,6799 ha o celkovém rozsahu rozvojových ploch na zemědělské půdě.
10. Rozhodnutí o námitkách
K Návrhu ÚP Blatce nebyly podány žádné námitky oprávněných osob.
11. Vyhodnocení připomínek

Ke společnému jednání, které se konalo dne 17.7.2011 byly podány tyto připomínky:
a) Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - souhlas s návrhem UP
Blatce s výjimkou umístění staveb větrných elektráren. V řešeném
území nejsou vymezeny plochy pro umístění větrný~h elektráren.
b) Centrum dopravního výzkumu Praha - k návrhu UP Blatce nejsou
připomínky
c) Obec Dobřeň - nemá připomínky
r

Při řízení o vydání ÚP Blatce, které se konalo dne 30.3.2012, byly uplatněny tyto
připomínky:
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