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9.1-1 Název: Bod 9.1 priloha 1.pdf Opatření obecné povahy U

9.1-2 Název: Bod 9.1 priloha 2.pdf Textová část 3aZÚR ÚK U

9.1-3 Název: Bod 9.1 priloha 3.pdf Grafická část 3aZÚR ÚK - výkres 
ploch a koridorů U

9.1-4 Název: Bod 9.1 priloha 4.pdf Grafická část 3aZÚR ÚK - výkres 
veřejně prospěšných staveb U

9.1-5 Název: Bod 9.1 priloha 5 black.pdf Textová část odůvodnění 3aZÚR ÚK U

9.1-6 Název: Bod 9.1 priloha 6.pdf Srovnávací text s vyznačením změn U
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9.1-8 Název: Bod 9.1 priloha 8.pdf Grafická část odůvodnění 3aZÚR ÚK - 
výkres širších vztahů U



9.1-9 Název: Bod 9.1 priloha 9.pdf
Vyhodnocení stanovisek dle § 42b 
odst. 4 a stanovisko MMR dle § 42b 
odst. 5 SZ

U

9.1-10 Název: Bod 9.1 priloha 10 black.pdf Vyhodnocení připomínek 
uplatněných dle § 39 odst. 2 SZ U

9.1-11 Název: Bod 9.1 priloha 11.pdf Rozhodnutí o námitce uplatněné dle § 
39 odst. 2 SZ U

9.1-12 Název: Bod 9.1 priloha 12.pdf
Vyhodnocení stanovisek dotčených 
orgánů uplatněných dle § 39 odst. 4 
SZ

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) potvrzuje

že ověřilo ve smyslu § 41 odst. 2 stavebního zákona soulad 3aZÚR ÚK s Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (aPÚR), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

B) rozhoduje

v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, o námitce uplatněné při 
veřejném projednání návrhu 3aZÚR ÚK dle Přílohy č. 7 Opatření obecné povahy

C) vydává

ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, 3aZÚR ÚK formou opatření obecné povahy dle § 36 odst. 4 stavebního 
zákona 



Důvodová zpráva:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK, UPS) pořídil návrh 
3aZÚR ÚK v souladu s § 42a odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění a to na základě písemného návrhu oprávněného investora (ve smyslu § 
23a stavebního zákona) NET4GAS, s.r.o. Praha ze dne 25. 4. 2018.
Dne 25. 6. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ZÚK) usnesením č. 18/13Z/2018 dle § 42a odst. 2 
ve spojení s § 42b odst. 1 stavebního zákona o pořízení aktualizace ZÚR ÚK zkráceným postupem a o jejím 
obsahu a podmínil její pořízení úhradou nákladů dle § 42a odst. 6 stavebního zákona navrhovatelem.
Předmětem 3aZÚR ÚK je vymezení koridoru pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN 
– hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) v šířce 600 m. Koridor je vymezen pro veřejně prospěšnou 
stavbu.
VTL plynovod DN 1400 je součástí projektu Capacity4Gas, jehož hlavním cílem je zajištění bezpečnosti 
energetických dodávek zemního plynu v Evropě. Jedná se o vybudování nové plynárenské infrastruktury, 
která se bude nacházet na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Na území Ústeckého kraje bude plánovaný 
plynovod veden v trase hranice Plzeňského/Ústeckého kraje – Kryry – Čeradice – Hrušovany – Jirkov – Hora 
Sv. Kateřiny – hranice ČR/SRN. Cílem projektu je propojit plynárenskou infrastrukturu provozovanou 
společností NET4GAS, s.r.o. na území ČR s plánovaným plynovodem EUGAL v Německu a zvýšit její 
kapacitu pro potřeby dodávek plynu do České republiky a pro další tranzit na Slovensko.
Jedná se o záměr neobsažený v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (aPÚR). Dle § 36 
odst. 1 stavebního zákona záležitosti týkající se rozvoje státu, které nejsou obsaženy v politice územního 
rozvoje, mohou být součástí zásad územního rozvoje, pokud to Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve 
stanovisku z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice kraje nevyloučí. Ve stanovisku 
MMR k návrhu 3aZÚR ÚK dle § 42b odst. 5 stavebního zákona, které KÚ ÚK, UPS jako pořizovatel (dále jen 
pořizovatel) obdržel dne 5.11.2018, MMR uvedený záměr ve smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona 
nevylučuje.

Dle § 42 odst. 6 ve spojení s § 42a odst. 1 stavebního zákona rozhodne-li zastupitelstvo o pořízení 
aktualizace ZÚR a jejím obsahu na návrh oprávněného investora z důvodu rozvoje veřejné technické 
infrastruktury, zpráva o uplatňování ZÚR se nepořizuje. Pořizovatel proto přistoupil v souladu s § 42b 
stavebního zákona přímo k zajištění zpracování návrhu 3aZÚR ÚK. Vyhodnocení vlivů návrhu 3aZÚR ÚK na 
udržitelný rozvoj území (VV URÚ) nebylo zpracováno, neboť dle stanoviska Ministerstva životního prostředí 
(MŽP) ze dne 21.5.2018 nebylo nutné posuzovat 3aZÚR ÚK z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.
Návrh 3aZÚR ÚK zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Praha, na základě 
smlouvy o dílo č. obj. 18/SML 3706 – SoD/UPS ze dne 28.6.2018.
Veřejné projednání návrhu 3aZÚR ÚK se konalo dne 20. 9. 2018. Návrh 3aZÚR ÚK a oznámení o konání 
veřejného projednání pořizovatel doručil v souladu s § 42b odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 172 
správního řádu a § 20 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Místo a dobu veřejného projednání oznámil 
pořizovatel jednotlivě dotčeným orgánům, MMR, dotčeným obcím a sousedním krajům. V souladu s § 23a 
odst. 1 stavebního zákona sdělil pořizovatel jednotlivě oprávněným investorům zaznamenaným v seznamu 
oprávněných investorů evidovaném na Krajském úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK), že se koná veřejné 
projednání návrhu 3aZÚR ÚK pořizované zkráceným postupem.
Do 7 dnů ode dne veřejného jednání (tj. do 27.9.2018) mohly dotčené orgány uplatnit stanoviska, dotčené 
obce (tj. obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím), oprávněný investor a zástupce veřejnosti 
námitky a každý připomínky.
Pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě 11 stanovisek dotčených orgánů, 1 námitku od Obce Blatno a 7 
připomínek.
Pořizovatel v souladu s § 39 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s 
ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, které zaslal 
30.10.2018 dotčeným orgánům a MMR s výzvou, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily 
stanoviska. Stanoviska uplatnily Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, Ministerstvo zemědělství ČR, 
MMR, MŽP, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, KÚ ÚK odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor 
životního prostředí a zemědělství. Všechna stanoviska byla kladná.

V souladu s výsledky projednání zajistil pořizovatel úpravu návrhu 3aZÚR ÚK a zpracoval opatření obecné 
povahy (OOP), kterým jsou zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 4 stavebního zákona vydávány.

V souladu s § 40 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad návrhu 3aZÚR ÚK s politikou 
územního rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů.
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že návrh 3aZÚR ÚK je v souladu s aPÚR, se stanovisky 



dotčených orgánů a se stanoviskem MMR.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh na vydání 3aZÚR ÚK dne 9. 1. 2019 a přijala usnesení č. 
013/58R/2019, ve kterém bere na vědomí informaci o zpracování návrhu 3aZÚR ÚK a navrhuje 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vydat 3aZÚR ÚK.

Po vydání 3aZÚR ÚK zajistí pořizovatel vyhotovení úplného znění ZÚR ÚK v souladu s § 42 odst. 4 
stavebního zákona, které současně s 3aZÚR ÚK doručí veřejnou vyhláškou. Dle § 42c stavebního zákona 
dnem doručení 3aZÚR ÚK a úplného znění ZÚR ÚK nabývá 3aZÚR ÚK účinnosti.

3aZÚR ÚK a úplné znění ZÚR ÚK po 3aZÚR ÚK, které budou opatřeny záznamem o účinnosti, pořizovatel v 
souladu s § 164 odst. 1 stavebního zákona poskytne v rozsahu potřebném pro výkon působnosti stavebním 
úřadům, úřadům územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních krajů. 3aZÚR ÚK a 
úplné znění ZÚR ÚK po 3aZÚR ÚK opatřené záznamem o účinnosti zašle MMR.
Pořizovatel v souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona 3aZÚR ÚK a úplné znění ZÚR ÚK po jejich 
aktualizaci zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu s usnesením ZÚK a místa, kde je možné 
do nich a do dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.
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