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Stanovisko
k návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu Noviny pod Ralskem podle ust. § 47 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad)
obdržel dne 21. 3. 2016 oznámení o zveřejnění návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu (dále jen
ÚP) Noviny pod Ralskem od Obecního úřadu v Novinách pod Ralskem.
Krajský úřad obdržel dne 5. 4. 2016 stanovisko krajského úřadu (KULK/23554/2016 ze dne 5. 4.
2016), jako věcně i místně příslušného orgánu ochrany přírody dle ust. 77a zákona
č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně
přírody a krajiny), dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. V uvedeném stanovisku
krajský úřad vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí
oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Dále krajský úřad obdržel dne 12. 4. 2016 stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy V, Liberec jako příslušného orgánu ochrany přírody podle ust. § 79 odst. 3
písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny (č. j. 25352/ENV/16 ze dne 12. dubna 2016).
V uvedeném stanovisku Ministerstvo životního prostředí nevyloučilo významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Ralsko.
Krajský úřad, jako orgán příslušný podle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 10i
zákona uplatňuje toto stanovisko:
K návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu Noviny pod Ralskem na základě jejího obsahu a
kriterií uvedených v příloze č. 8 zákona, uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů
na životní prostředí, vzhledem k tomu, že nebyl vyloučen vliv na soustavu NATURA 2000.
Odůvodnění:
Změna č. 1 prověří možnost změny funkčního využití ploch lesních na kategorii ploch občanského
vybavení veřejné infrastruktury a komerčních zařízení v prostoru zříceniny hradu Ralsko dle nové
katastrální mapy. Bude uplatněn požadavek na prověření, úpravu a doplnění regulativů ploch
lesních (PUPFL), které umožní v návaznosti na vymezení na území města Ralsko umístění
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lanového dopravního zařízení včetně horní stanice, příručního skladu, dopravníku a stavby pro
správu hradu a návštěvníky.
Krajský úřad uplatňuje požadavek vyhodnocení vlivů na životní prostředí vzhledem k tomu,
že orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na soustavu NATURA 2000 k návrhu
Zadání změny č. 1 územního plánu Noviny pod Ralskem.
S ohledem na obecnost územně plánovací dokumentace (jen obecný popis záměrů
v něm řešených bez konkrétních parametrů) současně krajský úřad upozorňuje,
že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – oznamovatele záměru postupovat
ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivů na životní
prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících
řízeních dle zvláštních právních předpisů.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
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