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STANOVISKO

podle § l0g zákona č. l00/200I Sb.. o posttzovárri vlivťr na životni prostřcclí a o ztrrčnčnčkterých
sottvisejic,ich zákorrů (clále jerr zákon), ve zttění pozdějších předpisů
k návrhu koncepce

,,l. změna Územního p|ánu Pertoltice pod Ralskenl" \,erze pro opakované veřejné projednání
Předkladatel koncepce:

Městský úřad Čcská t.ipa

lČpředkladatcle:

00260428

Zpracol,atel koncepce:

SAUL

Zpracovatel hodnocení:

s.r.o.

U clomoviny 491l|,4ó0

0l

Liberec 4

Dr. lng, Rtlman Kovář
(atrtorizace dle ziikona č. .i, l 2060/ l 834/OPVŽP/0l )

Stručný popis koncepce:
Obec Pcrtolticc pocl Ralskcrn trrá platnott ťrzcmnčpláItot,aci clokttnrcntaci. a to ťtzcmní plán obcc
Pertoltice pocl Ralskeín1 ze clne 2l. 3. 20l8 (irčirrrrost nabyl dne 6. 4,20|8). Zastr-rpitelstvo obce
Pertoltice pod Ralskcrrr sclrválilo usnesenítn č. l28/20l9lZO, dnc 26.6.20l9 pořizcní zrrrěrry č. l
ťtzemního pltintr Pertoltic,e pocl Ralskern. a to v sottlacitt s 5s ó oclst. 5 pism. a) a r\ 44 pisrrr. cl) zákona
č. l83/2006 Sb., o ťtzcmnínr plánování a stavcbnínr řácltr (stavcbní zákon), vc znčni pozdějších
přcclpisťr (dálc jcn.,stavcbni zitkotr"), na nitvrlr tyzickó tlsoby. v nilvaztrtlsti na 5\ 55 trclst. 2 stavcbníhil
zákontr s použitirrr s§ l88 odst. 3 a 4 stavcbního zákona. Usncscnitn zastupitclstva č, l 52l20l9lZO ,zc
dne 25. 9.20lr9 bylo ve smysltt § 55b oc,lst. l) stavebrrího zírkona sclrvá leno pořizerri ztltěny č, l tzv.

zkrác

en

ýtrr zptistrbem.

Ziljnrové úzenri je vytlrezeno hranicemi jeclné ztněnové plochy č. 1Z-SV 1 . Celkovír výrrrěra plochy
čir-rícca 42802 trr2. Tat.-, zrrrčnová plocha_ic posrrzovántr v kontcxttt stavlt v širširr.okoli, Vzhleclern
ke skutečnosti, že se tzrto plocha nachirzí tlaleko ocl samottrého intravilirnu obce Pertoltice pod
Ralskern a naopak ležíbIízko lrranice se sc,lttsední obcí Bohatice, byla posuzována takó v kontexttt s
tottto obcí. Obec Pertoltice pod Ralskerrr sottsedi s těnlito clalšírrri obcetrri: Bolratice, Zákvpy, Velký
Grunov, Novirly pod Ralskcnr a Mitnoň. Ztněnovti ploclra se nachází minro kontakt se zástavbott
sanrotné obce Pertoltice pocl Ralskenr. Poc\et crby "*atel obce Pertoltice poci Ralskern k l . l . 20l9 činil
41l občanťr.Počct obyvatcl stlttscclní tlbcc Btlhaticc č,inil 2l5 obyvatcl. Sarrrotnit znrětrovit plocha
rrerrí obyclletta.

Kra.iský ílřad l,ibereckóho kra.ic

(.+: :r..l(\l li() L_iLlťr.c ] . lťl,: .l](} -llij :]() l l
e,lltlti|:tltitlrlllt,ll.*l.trili,rrr,rktlr,,lhl,iz.tlrrr,ktltl ll.ť,ť/,l(()::{l\')lsl)s,l)l('I
(]ll()x9l5()§ l)atorlr selrrlilrlr: cillrrIu
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Urbanistická koncepce:

Posuzovaná koncepce je ťtzetrrně plánovacídokunlcntacíobce. Př,edrrrětern pclsttzovánívlivťr je jedna
ztrrěnovit ploclra lZ-SV1, a to v kontcxttt cclóho ťtzcmi obce Pcrtolticc pod Ralskenr, Vzhlcclcrn kc
skutečnosti, že se tato ploclra nacházi daleko od samotttóho intravilánu obce Pertoltice pocl Ralskern
a naopak |ežiblizl<o lrranice se sortsední obcí Bolratice, byla post-tzována také v kontexttt s touto obci.

Regulativy stávající... Plochy výroby a sk|adování (zemědělská výroba)
Hlavní využití:
1.

- zemědělská výroba

Přípustné využití:
- výroba a sklady pro živočišnoua rostlinnott výrobtr, doplňr.rjícívýrobr-rí a opravárenské služby s
malott zátěží (hluk. prach, zápach, vlivy provozu clopravy)
- bydlení s přítnou funkčnívazbolt k pt*ípustnérrlu vyLtžití(bycllení rnajitelťr a správcťr)
- stavby sor,rviscjícítcchnickó a dopravní infrastruktury (rrapříklad vcdcní tcclrrrickó irrfiastruktury.
konrunikace, mirni;lulační ploclry aj. )
Podmínčnóvyužití:
- pozernky pro parkování voziclel buclott tirrrkcí cloplňkovou a buclou tvoř,it tnax, I0oÁ z celkové
výmčry plochy
Nepřípustné využití:
- stavby a činnosti ncsouviscjící s hlavniln a přípustnýrn využitírrr
Podmínky prostorovóho uspořádání
- stavby lral o l naclzemnítn pocllaží, rrrax. výška ob.jektrr l0 nr, stavby adrninistrativy, hygienickélro
vybaverrí 11]ax. o 2 tladzernních pocllažíclr, nrax. výška objektu 9,5 nr
- kocficicrrt zastavčnípozcrnku llax. KZP : 0,40
- intcnzita využití pozcmku - kocficicrrt zclcIrč rnin. KZ :0,20
2. Regulativy nově navržené změnou

Hlavní využití:

ÚP ... Plochy smíšenévýrobní

- ncdefirrr,rjc se

Přípustné využití:
- výroba, sklady a služby s malou zátěží,ncnarr"ršujícíhygienické porněry okolního prostředí (hlLrk,
pracl,, zápach, vlivy provoztr clopravy)
- zcrněclělská výroba - stavby a činnosti sloužicíclrovu hospodář,ských zviřat
- výroba a sklady pro živočišnotlzt rostlinnou výr,obu, doplřrující výrobní a opt,avát,enské služby s
tnalou zátčži(hlrrk, prach, zápacll. vlivy 1rrovozu clopravy)
- stavby a zaYizeni pro lesní lrospo<lář,ství (např. pila)
- vybavcrri pro aclrrrirristrativtt a provoz
- bydlerrí s přínlou tirrrkčnívazbou k hlavnítnu využiti (služebrríbyty, bydlení nrajitelťr
a správcťr)

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (napříklatJ vedení technické infrastrul<tttry.
komutlikacc, parkovištč,garážc)
Nepřípustn é využití

- stavby a činnosti rresoltvisející s hlavt-rírn a př,ípLrstnýrl vyr"ržitírn

Podmínky prostorového uspořádání
o l nadzetrrnítrr podlaži, rrrax. výška ob.jektu l0 nr, stavbyadrrrinistrativy, lrygienickélro
vybavení lT}ax. o 2 nadzemnich podlažích,nrax. výška objektu B,0 rn
- koeficient zastavění pozetrrktt nax. KZP - 0,60
- irttcnzita vylžitípozcnrku - kocficient zclcnč rnirr. KZ:0,20
- stavbyl-ral
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Průběh posuzování:
Návrh zadání
Obsalr ztrrěny Úzenrnílro plárru Pertoltice pod Ralskerlr byl Krajskétnu ťrřadrr Libereckélro kraje,
odboru životníhoprostřecli a zerriěclělství (dále jen krajskórrru ťlř,adtr) př,edložen drre B. 7,2019,
Navrlro

v an

á zlnéna byl a

oři zo v ána zkr ác enýIn p

o

stu perrr.

vydáno stanovisko (č. j

KULK 5840IlZ0l9) krajského úrřaclLr podle
47
odst.
2
stavebního
zákona,
v
ttětrrž
krajský
irřad
uplatnil požadavek na zpracování vylroclnoceni
§
vlivťr na živott,ti prostř,edí podle přílohy ke stavebnínru zákonu (dále jeri dokurr-rentace SEA).
Drre

7.8.2019 bylo

p

Veřejné.iednúní
Veřejné jednání o Návrlru 1. zlněny Úzenrrrílro plárru Pertoltice pod Ralskenr (dále jerr Návrh 1.
zr'rěrry) se konalo dne 23. 6.2020 od 15.00 hodin v krrlturnírn dorně č. p. 87 v Pertolticíclr pod
Ralskern. Součástíjednáni byla dokurnerrtace SEA.
Opakovanó vcřcjnó projcclnárrí Návrlru l. změny sc konalo dnc 30. 10.2020 od 14.00 lrodin
v kulturníln donrě č. p, 87 v Pcrtolticích pod Ralskeln. Součástíjedrrání byla dokrrrnentacc SE,A.

Krajský úřad obdržel dne 23. 1l.2020 (č. j. KULK18463112020) na základě § 50 odst.5 stavebního
zákona žádost o stanovisko podle § 10g zákona (clále jerr stanovisko SEA), kopie všecli stanovisek
dotčených orgánů obdržcriýcli k Návrhr-r l. zrrrěny.
Stručný popis posu zov ání,.
Vy|rodnocení vlivťr Návrhu ťtzcnrního plánr-r Pertoltice pod Ralskem na životníprostředí bylo
provedeno v souladu se stal,ebnínr zákonetn a zpracováno v rozsahrt přílohy ke stavebnítnu zákonu a
ustanovení § l0i zákona. .Ie zamčřcllo na lrocinocení soulaclu předrrrčtného zámčru úzcmníhoplánu
na koncepční a strategickó národrrí, krajské a regionální dokumenty z oblasti životníhoprostředí, resp.
cíle, zásady a opatř,cní stanovcnó v těclrto dokumentech a na posouzeni vytnezených rozvo.iových
ploclr.

V úvodníťázi zpracovárrí clokumel]tace posouzerlí vlivů koncepce

byly analýzotr
ťtzemía navrhovatlýclr zrnčn íirnkčnílrovyuživáni zájnrovóho uzcmi identiíjkovárry složky životního
prostř,eclí a lokality, kde se daly očekávat zrněny (klaclrré či záporné) způsobenénaplňovánírn
korrcepce (fáze,,screerrirlgrť') a v hrLrbých ryseclr ijejiclr síla (fáze,,scopingu"),Ztéío SWOT analýzy
vyplyntrly problénrové oblasti, kterýrrr bylo třeba věnovat zvýšenou pozortrost. V následr-rjicí tabtrlce
jsou seřazeny přibližně poclle stupně rraléhavosti, jak se jevily na počátkrr pťocesu:
problémová ob|ast
Logická provázanost resp. střety

s

stupeň naléhavosti
funkčrrinr 5

vytrrezenítrr okolr, íclr p loclr

Faktory polrody
Dopravni obslužnost

Šířeníhluku a plynných irnisí r,rvniti,

zái rr-rovÝclr ťtzetrr i

na životrrí prostředí

5

i

4

vně

3
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Ztltěna kvality vody

2

Nebezpečívzniku havariirrích stavů
Kraiinný ráz

2

Ptlznámka

: (

1 -

nc.j n

i

žšístupcli,

_5

-nc.j

vyyš í stupcň

2
)

Zvýše uvcdcné tabulky je zřcjnlé, žc ncjvčtšíptlztlrnost byla v ránlci proccslt posttzování včnována

infbnrracínr týka.jícírnse logického provázáni a stř,etťrm s í'Lrnkčnírrrvytnezením okolnich ploch, a to
především díl<y sl<r-rtcčttosti, že sc nedaleko od zájnrového ťrzenrí nacházi obytrrá zástavba sousedni
obce Bolratice. Stejná pozoťnost byla věnovárra také vlivůnr na f?rktory polrody. Jelikož změna tnůže
vyvolat rrárůst dopravy, byla zvýšená pozornost věnována takó dopravrrímtr napojení. V současné
dobč je úz,emi tvořeno opuštčnýlrrarcáletn clrovu prasat a tatcl aktivita je zde existr,rjícírrrťtzcnrnínr
plánem povolena. Z hlediska vlivů na kvalitr,r ovzdr-ršíse jedná o citlivou věc. Je velnli
rrepravděpodobtré, že by rrové furrkčnívytnezetlí trrolrlo tento stav rrějak zlroršit. Nikde v blízkérrr
okolí sc nenacllázejí žádllé clrráněrré venkovni pfostory rcsp. clrrárrěné venkol,t,tí prostory staveb a
proto se arri riziko obtěžování hlukem nez,dá přílišpravděpodobné. V kažclérnpřípadě je navrlrovaná
změna podmíněna doclržcním hygicnických lirnitťr pro hlrrk, Vzhledcrrr kc svému sitr"rování sc
rregativní vlivy na kvalitLr vociy či rra krajinný ráz nejevi př,í|iš význat-nné. Nebezpečír,zniku
havarijníclr stavťt vlivcrll rraplněrrí kottccpcc sr; nczdá přílišvýztramné, tlicnléně musí být
iderrtifikováno, kvantiíikováno a eliminováno v rátrrci procesu EIA, bude-li u korrkrétníclr zánrěrťr
vyžadovárr. Na základě identifikovaných problérr,ovýclr oblastí byly stanoverry h|avni cíle oclrrany
životního prostředí. Možnost rlaplnění těclrto cílťrbyla významnott součástí posouzení. Def-rnovárrí
potenciálrrích problónlťr plynoLrcícli z rraplňování konccpcc bylo podkladcrrr pro návrh opatřerrí
směřujících ke konlpenzaci, ztnírnětrí či eliminaci negativních vlivů,
Pro ťtzetrrí,vc ktcrónt nrá do.iít l<e znrěttě firnkčnílrovymezeni byla potržita tř,i hodrrotící kritéria (viz
níže).Sotrčástí hodrrocerrí je shrnujicí slovni popis očel<ávarrýclr vlivťr. Pokud by došlo v prťrběhtr
hodnocení k idcntifikaci zásaclního rregativního vlivr.r přesahtrjícírnu ťtnosnou rnez a tento vliv by
nebylo možno znrirnit či kornpenzovat nápravnýrni opatřerrími, byla by z.de tato skutečnost uveclena
a daná zmčna zalnítnuta jako cnvirontrrcntálnč ncťtnosná. Posouzcní je zarnčl'eno na vylrodnoccní
ř,ešerrí navrlrovirnélio vyLržitíoproti stáva.iícírrlu využití(,,trulová varianta").
použitá lrodnotícíkritéria
I.

Vliv

Pozitivní
Mirnč pozitivní
0 vliv rrcní identifikován

++

-t-

- Mírrrě negativrrí
-- Negativni
!!! Nepř,ípustný
? Nelzc jaslrč clcfinovat
II. Prostorový rozsalr vlivrr

l. Ortrezerrý na datrou lokalittl
2. Nepř,esahtrjíci geografickó lrranice clané l<oncepce
3. Přesahující geografické hranice clané kclncepce
IlI. Časový rozsah vlivu
A. Krátkodobý horizorrt fieclnotlivó roky)

B. Stř,eclrrědobý horizorrt (desitky let)
C. Dlouhodobý horizont (nevratlrý)
4

KULÝ8!63)12020
stanovisko

Identiíikace a hodnocení vlivů očekávaných důsledkůkoncepce. Hodnocení se týká porovnání
změn vyvolaných změnou územního plánu vůčivymezeni ve stávajícím územním plánu.
Ploclra 1Z-SVl
Hodnotící kritériurn
Zdravi lidívč.hluku
Ovzduší

I

II

III

0
U

Mikroklima

Hominové prostředí a zdroie surovin
kvalita povrchovÝch a podzemních vod
Povrchový odtok a zlnéna ř,íčnísítě
Režim a vydatnost podzemních vod
Zábor ZPr^
Zábor PUPFL
cistota pťrd
proievv eroze
populace vzácných druhů rostlin a živočichů
Dřeviny rostoucí nrimo les
Lesní porostv
usEs, vkp a zvláštčchráněná ťtzcnrí
KraiinnÝ ráz
F'unkčnía rekreačnívyužitíkraiiny
kulturní parnátky
Dopravní obslužnost

0
0
0
0
0
0+
0
0
0
0
0
0
0
0
+

1

C

0
0

Pozrlltrrrka: Hodrrocení se týká stavu 1lři zohleclnění rravržených elinrinač,ních o1latr'ení (uvecleno níže).

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, sníženínebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životníprostředí
Proces zpracováni znrěny úzernního plárru města respekttrje požadavky plynouci ze zákona. Tento
konccpcc sc zájrny ochrany životního

postr"rp vytvář,í podlrrínky pro včasnéodhalcní nrožných stř,ctťt
prostředí a poskytuje obecný rrástroj na jcjich elirninaci.

Nížeuvedený přehled uvádí výčet hlavních

opatř,ení, l<teré napolnolrou

ke zlepšenístávaiícího

životrrího prostředí v rátrrci širšíhozájrrrovélro ťtzenríi r-rvrritř zájrnovélro ťtzemísamotnéIro.
Př,i konkrétníchkrocích vycházcjícich z-e sclrválení koncepcc sc předpokládá clodržovárrí všech
složkových předpisťr vztalrujícíclr se k ochraně životrríhoprostř,edí a následrrá kontrola jejich
uplatřrování v praxi.
Případné konkrétní střety bude třeba posoudit v rárrrci procesu posuzování projektového záměru
(proces EIA) při realizaci korrl<rétnílro investičníhozátněru uvtritř zá.jnrovólio územi.
Nížetrvederrá opatř,erri .ie třeba chápat v kontextu rrralélro rozsahu firnkčníclri prostorových změn
vyvolaných sclrválerrírn koncepce, což znatnená, žc očekávané dopacly na životníprostř,eclí budou
většinou nrálcl význanlnó a snaclno elimittovatelné.

1.

Faktory pohody a Hluk

KULKI8463l12020
stanovisko

- Do firrrkčníolrregulativťr ploclry doplnit

podrnínkLr: ..Splnění hygienickýclr limitů pro lrltrk

chráněrrých venkovníclr prostorcclr resp. v chráněných vcnkovních prostoreclt staveb.".

říčnísítě
- Zajištění likvidace srážkovýclr dešt'ovýclr vod v nrísteclt jejiclt vzniku - v co nejvyššírrríř,e br.rde
2. Povrchový odtok a změna

využiváno zasakování srážkovýclr vod, popřípadě retence na vlastnínr stavebnim pozemku.
3. Lesní porosty
- v 50-ti tnetrovém pásnru od okraje lesa se říclit požadavky orgánu ochrany lesů.
4. Ostatní
- Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nacl rámec p|atných legislativních přeclpisů.

Kumulativní, ani synergické v|ivy koncepce.

Př,i dodržení výše uvedenýclt elirninačníclra kompenzačrrích optrtření lze konstatovat, že koncepce

není podrrětem k význanrnétrlu ovlivriění životrrího prostř,edí st,trěretrl ke zlroršení stávajícilro stavu.
Návrh Úzernrrílro

plárrr"r

Pertolticc pocl Ralskcrrr jc předkláclárr v.jedné variantě.

Závéry posuzování:
Ftrnkčnívyužitídanó zmčnovéploclry se vc vztahtt k oclrranč vcřcjnólro zrJravi a jcdnotlivýrn složkám
životníhoprostř,edi jcvíjako opoclstatněrlé a bezkonfl iktní. Jedrrá sc o bývalý areál chovu prasat, který
nictléně již lrerrí v současnosti vyLržívárr a obě obce (Pertoltice pod Ralskenr i Bohatice) jeho dalši
zerrrědělské využívárrír-repovažLrjíza št'astné.JedrraIo se o areál clrovu prasat se všemi negativrrími
clůsledky na kvalitu ovzclttší.V současnéclobě tento areá| již rrerná žádný vzíah k zajišťovárrí
zernčdčlskévýroby rcsp. k oblrospcldai,ování okolníclr polrrostí. Plocha je bezkonfliktně dopravně
přistupná a rozvoj v tomto ťtzemí. preclikovaný znrělrou úzernnílro plitnu, nebucle mit za následek
zhoršení dopravní situace v dané lokalitě. Při doclržerríregLrlativů nehrozí atli narušení f'aktorů pohody

vlivem význarnnélro nárťtstu dopravy v okoli, což platí také o zlroršení kvality ovzduší či akustické
sitttace. Daná změnová plocha ncní natolil< velká resp. aktivity rrmožněné změnou úzernního plánu
natolik výz,natnné, aby hrozi1o jakékoliv negattvní clvlivnění životního prostř,ecli okolnich ťrzenríči
zdravi obyvatcl přilchlých obycllených lokalit. V rátrrci posouzcní vlivtt zmčny ťtzcnrnílro plánu rra
životrríprostř,ecií byla navrhovaná ztněnor,á ploclra posouzena v kontextu existtljících korrcepčnícha
strategických lnatcriálťr, vztalrr"rjících sc l< dattótnu úzclllí.Navrlrovaná znrělra útzetrrnílro plántr je s
těmito materiály v sou|aclu.
Krajský ťlřacl jako příslušrrý úřad v soula<lu s ustancrvcttírn § 22 písrrr. cl) zákona o posttzováni vlivťr
1 . zIněny ťtzetnního plánu Pertoltice pod Ralskenr, podklaclů
dle ustanovení § 50 odst. 5 stavebrlílro zákona a vyhodnocerrí vlivťr rra živott-típrostř,edí, vydává
postllpem dle ustanoverri § 10g zákona o posr"tzoválrí vlivťr rra životníprosti,edí z lrlediska pr'ijatelnosti
vlir,ťt na životrrí prosti,edí a veřejné z,dravi
na životrrí prostř,edí, na zák|adě návrlru
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k návrhtt koncepce ,.l . změna Úzenrního plárrr_r Pertoltice pod Ralskern" veťze plo opakované
veřejnó projeclnárri
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I. Požadavký, na základě kterých lze s jeclnotlivými lokalitami a
podmínek pro územníplánování a l,yužíváníúzerní:

koridory souhlasit při splnění

Ncjsotr rrplatněny

ll. Požadavky na rozhorlování ve vl,mezených plochách a koridorech po přijetí ÚP Pertoltice
pod Ralskem:
Plocha

Navrženévyužití

lZ-SV1

Plochy smíšerrévýrobní

Požaclavky na rozhodování ve vynrezených

plochách
Splrrění lrygienickýclr linritů pro lrluk v clrráněrrých
vettkovnich prostorech lesp. v clrráněrrých venkovních
prostorcch staveb.
Respektováni lirrritůr vyplývajiciclr zc vzdálenosti 50 rrr
od okraie lesa

Toto stanovisl<o rtení závazným stanor,iskcnl ani rozhodntttinr vyclanýnr vc správnitrr řizerí a nelzc
Se proti němu odvolat.
Krajský ťrř,acl trpozorňrr.jc na 1rtlvinntlst schvaltliícího orgitnu pocllc ttstanovctrí 5\ l0g oclst.4 zákona o
postrzováni vlivťr na životrri prostřeclí a příslrršnýchustanovetrí stavebttilro zákona zohlednit
požadavky vyplýva.iíci z tolroto stanoviska.
Přeclklaclatel. rcsp. pořizovatcl Úzerrrrrího pltirrtr Pertolticc pod Ralskclrr jc povincn posttrpovat podlc
ustantlveni s\ l0g oclst.5 a 6 zlrkoria 0 postlzovirní vlivťr na životníprostředí a zveřejrrit schválenott
konccpci r,četnčzpracovanóho prolrlášeni.

Krajský ťrřad rovrrěž rrpozortiLrje na povinttost zajistit sleclováni a rozbclr vlivů sclrválené koncepce na
životr-ri prostřecii a veřejné zclraví a dalšípovinnosti plynotrci z tlstanovení § l0h zákotla o posttzováni
vlivťr na životni prostředí ve snryslu bodu l0 přílohy stavebnilro ztlkona.

Předkladatel zveře.iní zpťtsobetn trrnožňrriícírnctálkový přístup vypořádání všech stanovisek

<lotčenýclr orgánů, vyjádřerrí, riťrmitek a připornírrek obtlržených po celou clobu připravy koncepce

včetnčvei,ejnólro projedrrání, a to jak kc koncc.pci, tak

i

k iejírrrtr vyhodnoccní vlivťr na životni

prostřeclí.

V přípaclě ťrprav koncepce lla zirklaclě výsleclkťr.ieclrrání a clolrocl a podanýclr stanovisek, připorlírrek
a vy.jádřerrí dle ustanovení § 50 odst. 2 až 5 stavtbnilro zákorra jc ntltnó v tlpravovallótrr rozsahlt
dopracovilt také vylrodnoceni vlivťr na trclržitelný rozvoj ťrzenrí, zejrnéna jeho části A a B.
Obec Pertoltice pod Ralskem a Bohatice fiako clotčenéťtzemně satnosprťtvné celky) žáclánre ve
snryslu § 16 zákona o zvcř"c-inčlri stanoviska SEA rra úřcdní dcscc. Doba zvcřcjnčníjc minirnálnč 15
dnťr. Zároveň Obec Pertoltice pod Ralskem a Bohatice žádáme, aby, nánr zaslaly písemné
potvrzení o vyvěšení této iníbrmace nA úřední desce.
Se stanoviskerrr SEA se lze seznátnit na internetovýclr strárrkticlr rvrvw.cenitr.czlsca a www,krajlbc.c,z,.
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Toto stanovisko SEA není rozlrodnutím poclle zákorra č. 50012004 Sb., správní íád, ve znéni
pozdějších př,edpisů anelz,e se proti

nětt-tu

odvolat.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životnílroprostředí a zernědělství

Rozdělovník
l. Městský

ťrř,ad

Česká Lípa (pořizovatel)

DS
DS

2. Obec Pertoltice pod Ralskerrr
3, Obec Bolratice

Vr

úr.,ot,

w/

DS
,./
'',/Ob +cn í
,,

rja..

vgŮŠ"onu :

13 1. ?oL1

t.1, ,/
'*Y,/

-

ú

řad i}olrati :e

L',olraiicc č. 79
470 02 Ccská l.ipa 2

