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1.

Úvod

Na základě Vaší výzvy nabízím zpracování dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí“ podle přílohy 1 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro návrh
4. změn územního plánu Doubravčice.
Nabídka vychází z podkladů:
 Návrh zadání územního plánu Doubravčice
 Koordinované stanovisko k návrhu zadání 4. změny územního plánu obce Doubravčice,
OŽP KÚSK, č.j.: 062664/2012/KUSK, ze dne 25.4.2012.

2.

Věcný rozsah nabízených prací

Předmětem prací je vyhotovení „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ ve smyslu
§ 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 19 stavebního zákona
183/2006 Sb., jehož obsah je upraven přílohou tohoto zákona.
Rozsah prací:
 Místní šetření
 Projednání koncepce s pořizovatelem a s dotčenými orgány státní správy podle nutnosti
řešení problémů, které se v koncepci územního plánu mohou vyskytnou.
 Součinnost a spolupráce se zpracovateli návrhu.
 Zpracování dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“
v rozsahu přílohy stavebního zákona 183/2006 Sb. viz. příloha č.5, za tímto účelem práce
obsahují:
Shromáždění informací a rozbory aktuálního stavu životního prostředí v dotčené
oblasti a v okolí dotčených lokalit v mezích potřeby hodnocení koncepce.
– Rozbor nadřazených koncepčních materiálů.
– Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
– Vyhodnocení impactů v rámci návrhu ÚP, případných variant řešení a návrh
eliminačních opatření.
– Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí
do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
– Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí podle nutnosti a závažnosti řešení.
 Finální kompletace díla - reprografické práce.
–

Nabízené vyhodnocení bude zpracované tak, aby identifikace vlivů koncepce ÚP na životní
prostředí byla úplná s ohledem na návrh územního plánu a na stav životního prostředí a územní
vztahy v dotčené oblasti. Vyhodnocení bude splňovat požadavky závěru zjišťovacího řízení - viz
vyjádření KÚSK, č.j.: 062664/2012/KUSK, ze dne 25.4. 2012.
Předmětem nabídky nejsou podkladové odborné studie, jejichž potřeba v současnosti není známa
a která může vyplynout až během řešení návrhu, např. na základě místního šetření, připomínek
nebo konzultací s DOSS.
Dokumentace bude předaná v počtu 4 paré, a v elektronické podobě na CD.
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3.

Odborné zajištění
 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí bude zpracované osobou
autorizovanou ve smyslu § 19 z.100/2001 Sb.

4.

Podmínky spolupráce

4.0

Začátek prací je vymezen uzavřením smluvního vztahu

4.1

Podmiňující podklady:
–
–
–
–

Schválený návrh zadání 4. změny ÚP Doubravčice
Vydané podněty účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy
a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání
Veškeré další informace a podklady, které jsou průběžně k dispozici
zpracovateli návrhu ÚP, tak aby byla možná součinná spolupráce
Předfinální návrh územního plánu ÚP Doubravčice s konečným vymezením
zastavitelných území, definicí podmínek využití území, návrh a odůvodnění +
kompletní finální výkresová část.

Další podklady mohou být požadovány během prací, jejich potřeba může vyplynout na
základě místního šetření, jednání s pořizovatelem a případného dalšího projednání
koncepce s dotčenými úřady státní správy.
4.2

Zadavatel seznámí zpracovatele se všemi známými okolnostmi z hlediska životního
prostředí, které již vyšly najevo při dosavadní přípravě územního plánu.

4.3

Sjednaná práce končí předáním dokumentace „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“
zadavateli.

4.4

Cena za dílo je splatná do 21-ti dnů od předání dokumentace.

5.

Termíny – časový harmonogram
 Začátek prací je podmíněný podpisem smlouvy a předáním úvodních podkladů.
 Práce budou probíhat souběžně se zpracováním Návrhu ÚP.
 Doba řešení Vyhodnocení při včasném předání podkladů je uvažována 30 dnů, za
předpokladu předání předfinální verze návrhu ÚP 2 týdny před dokončením prací. V případě
zdržení předání podkladů bude termín odevzdání prodloužen o ekvivalentní dobu.
 Zdržení prací by mohlo nastat také v případě nutnosti doplnění dalších podkladů např. na
základě předjednání Návrhu ÚP s dotčenými orgány státní správy.

6.

Cena za dílo

Cena za zpracování „Vyhodnocení vlivů ÚP Doubravčice“ činí:

30 020,- Kč bez DPH
36 024,- Kč s DPH 20%
Podrobná kalkulace ceny včetně rozsahu prací jsou uvedeny v příloze č.1
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PŘÍLOHA Č.1
KALKULACE CENY - Vyhodnocení vlivů 4 . změny ÚP Doubravčice - v rozsahu přílohy z.183/2006 Sb.
Zpracování dokumentace SEA
počet
Položka
jed.
cena/j.
suma
j.
Projednání s úřady, pořizovatelem a řešiteli územního plánu včetně dopravy
Jednání
hod
2
500,00 Kč 1 000 Kč
Místní šetření
hod
2
500,00 Kč 1 000 Kč
Doprava na místní šetření
km
60
9,00 Kč
540 Kč
Doprava na společné jednání s dotčenými orgány
km
60
9,00 Kč
540 Kč
Doprava na veřejné projednání
km
60
9,00 Kč
540 Kč
Cena za zpracování vyhodnocení SEA
Rešerše informací o stávajícím stavu životního prostředí
hod
8
500,00 Kč 4 000 Kč
Zpracování vyhodnocení podle přílohy 1 z.183/2006 Sb.
hod
40
500,00 Kč 20 000 Kč
Tisk dokumentace SEA
ks
4
600,00 Kč 2 400 Kč
Cena za dokumentaci SEA bez DPH 20%
30 020 Kč
Cena s DPH 20%
36 024 Kč
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PŘÍLOHA Č.2
Vybrané reference z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
Vybrané reference z vyhodnocení vlivů územních plánu na ŽP (SEA)
Posuzovaná
koncepce ÚP

7. změny územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov, 2005

Hlavní body
posouzení

Přemístění zimního stadionu z městského středu do areálu původních kasáren s cílem uvolnění plochy pro
obchodní centrum.

Řešeno pro

Magistrát města Chomutova

Posuzovaná
koncepce ÚP

9. změny územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov, 2007

Hlavní body
posouzení

Doplnění systému dopravní obslužnosti území města – vymezení nových parkovišť, rozšíření výrobních
ploch průmyslové zóny.

Řešeno pro

Ing. Arch. Pavel Ponča

Posuzovaná
koncepce ÚP

Nový územní plán Libušín, 2008

Hlavní body
posouzení

Posouzení nových zastavitelných území pro průmyslovou výrobu a konverze zahrádkářských kolonií na
plochy bydlení v blízkosti odvalu hlubinného dolu.

Řešeno pro

Městský úřad Libušín

Posuzovaná
koncepce ÚP

Nový územní plán Žiželice, 2008

Hlavní body
posouzení

Posouzení nových zastavitelných území pro výrobu a skladování.

Řešeno pro

Ecotrend s.r.o.

Posuzovaná
koncepce ÚP

1. změny územního plánu obce Lkáň, 2008

Hlavní body
posouzení

Vymezení nových zastavitelných území pro bioplynovou stanici a fotovoltaickou elektrárnu.

Řešeno pro

Mgr.Ing. Arch. Zdeněk Černý

Posuzovaná
koncepce ÚP

10. změny územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov, 2009

Hlavní body
posouzení

Řešení prostoru zahrádkářské kolonie „Zahrádky - Kamencové jezero“, vymezení nových ploch pro sport a
rekreaci v návaznosti na rekreační areál Kamencového jezera a nové haly zimního a letního stadionu
v prostoru bývalých Vinohradských kasáren.

Řešeno pro

Magistrát města Chomutova
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Posuzovaná
koncepce ÚP

Návrh 2. změn územního plánu obce Stehelčeves – Dřetovice, 2009

Hlavní body
posouzení

Posouzení nových zastavitelných území pro sport, výrobu a skladování.

Řešeno pro

Obecní úřad Dřetovice

Posuzovaná
koncepce ÚP

Změny č.1 územního plánu obce Droužkovice, 2009

Hlavní body
posouzení

Vymezení nových zastavitelných území pro golfové hřiště.

Řešeno pro

Obecní úřad Droužkovice

Posuzovaná
koncepce ÚP

3. změny územního plánu města Nymburk, 2009

Hlavní body
posouzení

Změna funkčního využití území pro občanskou vybavenost a průmyslovou výrobu.

Řešeno pro

Městský úřad Nymburk

Posuzovaná
koncepce ÚP

Nový územní plán Staré Křečany, 2009

Hlavní body
posouzení

Vymezení nových zastavitelných území pro golfová hřiště, pro lyžařskou sjezdovku, pro letiště a variantní
umístění větrných elektráren v území s průnikem CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko.

Řešeno pro

Obecní úřad Staré Křečany

Posuzovaná
koncepce ÚP

Nový územní plán města Krupka, 2010

Hlavní body
posouzení

Vymezení nových zastavitelných území pro výrobu, fotovoltaické elektrárny a sportoviště v území s průnikem
přírodního parku Východní Krušné hory.

Řešeno pro

P-EKO s.r.o.

Vybrané reference z vyhodnocení vlivů záměrů na ŽP (projektová EIA)
Projekt

Obytný soubor PRAGA

Stručný popis

Projekt výstavby 15-ti bytových domů v prostoru bývalé továrny PRAGA, Praha

Řešeno pro

Envicon G. s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru

Projekt

Obytný soubor Nad Čimických údolím

Stručný popis

Projekt výstavby bytových domů v prostoru bývalého areálu Vojenských staveb, Praha

Řešeno pro

Envicon G. s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru
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Projekt

Bioplynová stanice Podsedice

Stručný popis

Projekt bioplynové stanice, obnovitelný zdroj energie (el.energie + teplo) a opatření na snížení
skleníkových plynů a pachových látek vepřína.

Řešeno pro

P-EKO s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru, Dokumentace EIA

Projekt

Výrobní hala III., METAL Ústí n.L., a.s.

Stručný popis

Projekt nové výrobní haly pro slévání hliníku a obrábění.

Řešeno pro

P-EKO s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru

Projekt

Polyfunkční areál Hraničář, Ústí nad Labem

Stručný popis

Projekt řešení vnitrobloku v prostoru Lidického náměstí v centrální části města Ústí nad Labem.

Řešeno pro

AED Project, a.s.

Stupeň

Oznámení záměru

Projekt

Zimní stadion a sportovní centrum Chomutov – Zadní Vinohrady

Stručný popis

Projekt výstavby malého a velkého zimního stadionu pro 6 000 diváků na uvolněném území po bývalých
vojenských kasárnách Chomutov Zadní Vinohrady.

Řešeno pro

Magistrát města Chomutova

Stupeň

Oznámení záměru

Projekt

Letov Bussines Park, Praha – Letňany, 2007

Stručný popis

Projekt nájemních skladů v prostoru uvolněném po výrobě Letov Letňany.

Řešeno pro

Envicon G. s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru

Projekt

Úprava stávajícího lyžařského vleku v kú. Pohoří u Malečova, 2006

Řešeno pro

P-EKO s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru

Stručný popis

Rozšíření lyžařské sjezdovky.

Projekt

Magic Golf Club Rumburk

Stručný popis

Projekt golfového hřiště.

Řešeno pro

P-EKO s.r.o.

Stupeň

Oznámení záměru, Dokumentace EIA
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PŘÍLOHA Č.3
Doklady k autorizaci
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PŘÍLOHA Č.4
Živnostenské oprávnění
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PŘÍLOHA Č.5
Rozsah Vyhodnocení, příloha z.183/2006 Sb.,
stavení zákon.
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Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
[K § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]
1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací
dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném
vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace.
3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky
rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.

územního

4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s
ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního
rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických,
kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných,
kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně
dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi
uvedenými oblastmi vyhodnocení.
6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení
včetně jejich omezení.
7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na
mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění při
výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního
prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
9.

Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí.

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
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