
Příloha č. 7 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK 

 

 

 

Rozhodnutí o námitce uplatněné obcí Blatno v rámci veřejného 
projednání k návrhu 3. aktualizace ZUR ÚK dle § 42b odst. 4 ve spojení 
s § 39 odst. 2 stavebního zákona 

 
Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno 
(ze dne 21.9.2018, doručena na KÚÚK dne 25.9.2018 JID 153741/2018/KÚÚK) 
Václav Beneš, starosta obce Blatno 
 
Text námitky: 
Námitka k 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK pořizované zkráceným 
postupem pro vymezení koridoru VTL plynovodu DN 1400 v úseku hranice 
ČR/SRN – kraje Ústecký, Plzeňský. 

 

Obec Blatno zastoupená starostou Václavem Benešem podává námitku k 3aZÚR ÚK, 
která vznikla při veřejném projednání ZÚR 20.9.2018. 
Námitka je uplatněna vyvoláním potřeby zanesení změn v územně plánovacích 
dokumentacích ve stanoveném koridoru VTL plynovodu katastrálních území dotčených 
obcí a to, dokumentace povinná pro další řízení. 
 
Návrh rozhodnutí o námitce: 
Námitka vzata na vědomí. 
 
Odůvodnění: 
Námitka nesměřuje proti obsahu projednávaného návrhu 3aZÚR ÚK, pouze obsahuje 
informace vyplývající ze stavebního zákona a to konkrétně z § 54 odst. 6, ve kterém je 
uložena povinnost obci bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, v daném případě s 3aZÚR ÚK, s tím, 
že do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K dané problematice nutno 
konstatovat, že povinnost uvést územní plán do souladu s 3aZÚR ÚK Obec Blatno 
v současné době již plní, neboť Zastupitelstvo obce Blatno na svém 45. zasedání dne 
13.9.2018, rozhodlo usnesením Čj. 2-45/2018 o pořízení změny územního plánu č. 1 a 
jejím obsahu. Obsahem změny č. 1 územního plánu bude vymezení koridoru VTL 
plynovodu DN 1 400 hranice ČR/SRN - Přimda jako paralelní linii k již existující 
plynárenské infrastruktuře VTL plynovodu DN 1400 (plynovod GAZELA). Z výše 
uvedených důvodů bere Zastupitelstvo Ústeckého kraje námitku obce Blatno na vědomí. 
 


