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Váš dopis značky:   
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Telefon: 518 316 313  
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ID DS: mwvbvks 
 
Datum: 21.09.2020 
 
Vyjádření odboru životního prostředí  

Podáním ze dne 20.08.2020 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření        
k „Územní studii systému sídelní zeleně obce Terezín“ v k.ú. Terezín u Čejče.  
 
Žadatel a adresát: Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ 02017342 

Objednatel: Obec Terezín, Terezín 78, 696 14 Čejč, IČ 00488461 

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Územní plánování, Masarykovo nám. 
53/1, 695 35 Hodonín 

Zhotovitel územní studie: Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ 02017342 

Územní studie: datum 06/2020, zakázka č. 129/2020 
   
Obsahem územní studie je: zpracování studie sídelní zeleně v obci Terezín za účelem podpory 
funkčního sytému sídelní zeleně z OPŽP 2014-2020. Studie bude sloužit jako odborný podklad pro 
pořizování územně plánovací dokumentace, pro rozhodnutí v území a pro ochranu, správu a péči o 
zeleň. 
Územní studie sídelní zeleně usiluje o zvýšení ekologické stability sídla a ochranu ploch zeleně 
návrhem nových ploch zeleně a zejména obnovou těch stávajících. Doplňuje již existující segmenty 
ochranné a liniové zeleně podél zastavěné části sídla a navrhuje spojení fragmentovaných segmentů 
zeleně v krajině.  
Řešené území zahrnuje zastavěné území obce a zastavitelné plochy a plochy zeleně v extravilánu 
obce. Dále studie řeší i vazbu na volnou krajinu a zajištění průchodnosti území.  
 
Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k územní studii vyjadřuje podle následujících hledisek: 

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen zákon o ochraně přírody). 

2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích). 

3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech). 

4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012  Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší). 
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5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF). 

6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle 
zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

Vlastní vyjádření: 
ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: předložený záměr je možný. Upozorňujeme, že 
v případě záměru kácení dřevin je nezbytné postupovat dle vyhlášky č.189/2013 Sb. o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení.   

Vyřizuje: Ing. Kováčová – kl. 312            
 
ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: předložený záměr je možný. 

             Vyřizuje: Ing. Zezulová – kl. 397 
 
ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: nejsou připomínky. 
                                                                                                       Vyřizuje: Ing. Chocholáčková – kl. 395 
 

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: nejsou připomínky.         Vyřizuje: Bc. Rathuská – kl. 396 

 

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nemáme připomínek.          Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386 

 
 

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Nejsou připomínky. 

Vyřizuje: Ing. Cellar – kl. 384 

 

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko 
odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení. 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním 
řízení. 

  
 
 

Ing. Jarmila Kotrlová 
Vedoucí odboru ŽP 

 

 




