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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 39 odst. 4 
stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení 

připomínek 

 

 
Seznam: 
 
 
1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, 

oddělení hygieny obecné a komunální, Moskevská 15, P. O. Box 78, 400 01 Ústí 
nad Labem 

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1 

3. Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových 
opatření, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

4. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Staroměstské 
náměstí 6, 110 15 Praha 1 

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
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1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, P. O. Box 78, 400 
01 Ústí nad Labem 
(stanovisko ze dne 30. 10. 2018, č. j.: KHSUL 52156/2018, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 173473/2018/KÚÚK dne 31. 10. 2018) 

 
Text stanoviska: 
Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - návrh rozhodnutí 
o námitce a návrh vyhodnocení připomínek 
Na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem byl 
doručen Návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - návrh 
rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek. 
Po prostudování předložených dokumentů vydává Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem toto vyjádření: 
Z hlediska hygienického k uvedenému Návrhu 3. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje - návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení 
připomínek nemáme námitky. 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
(stanovisko ze dne 30. 10. 2018, č. j.: MPO 78860/2018, evidováno na podatelně 
KÚ ÚK pod JID: 188651/2018/KÚÚK dne 28. 11. 2018) 

 
Text stanoviska: 
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu 
3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
Závazná část 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a 
využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.; o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno 
g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 
406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu 3. 
aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Uplatněné připomínky se nedotýkají problematiky ochrany a využívání nerostných 
surovin, takže jejich vyhodnocení nemá na ochranu a využití nerostného bohatství 
na území Ústeckého kraje žádný vliv. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Námitky a připomínky k upravenému návrhu 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, 
jehož předmětem je vymezení koridoru pro umístění stavby VTL plynovodu DN 1 
400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice krajů 
Ústecký/Plzeňský, byly vypořádány v souladu se zajištěním bezpečnosti 
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zásobování plynem v ČR a v souladu s ochranou plynárenských zařízení na 
území Ústeckého kraje. 
Oblast elektroenergetiky 
Na ochranu elektroenergetických zařízení na území Ústeckého kraje nemá vliv 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu 3. 
aktualizace ZÚR Ústeckého kraje žádný negativní vliv. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 

3. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 
(stanovisko ze dne 30. 10. 2018, č. j.: 62412/2018-MZE-15121, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 180615/2018/KÚÚK dne 13. 11. 2018) 

 
Text stanoviska: 
Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - návrh rozhodnutí 
o námitce a návrh vyhodnocení připomínek - stanovisko 
K předloženému návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vypořádání připomínek k 
návrhu 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje nemáme připomínky. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 

4. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Staroměstské 
náměstí 6, 110 15 Praha 1 
(stanovisko ze dne 19. 11. 2018, č. j.: MMR 48531/2018-81, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 183844/2018/KÚÚK dne 19. 11. 2018) 
 
Text stanoviska: 
Věc: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - stanovisko podle 
§39 odst. 4 stavebního zákona 
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování (dále jen „ministerstvo"), 
jako ústřední orgán státní správy ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední 
správní úřad ve věcech územního plánování, příslušný podle § 11 odst. 1 písm. d) 
a § 39 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 30. 10. 2018 žádost 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen „pořizovatel"), ze dne 30. 10. 2018, č. j. 172442/2018/KUUK, o uplatnění 
stanoviska podle § 39 odst. 4 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 3. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „návrh 3aZÚR ÚK“). V příloze žádosti 
pořizovatel ministerstvu doručil předmětný návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek (dále jen „Návrh"). 
Na základě prostudování předmětného Návrhu a návrhu 3aZÚR ÚK a jejich 
posouzení s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1., schválené 
usnesením vlády dne 15. 4. 2015, č. 276 (dále jen „PÚR ČR“), ministerstvo vydává 
podle § 39 odst. 4 stavebního zákona následující stanovisko: 
Z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 
územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s PÚR ČR nemá ministerstvo k 



Příloha č. 8 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK 

 

4 

 

Návrhu připomínky. 
Odůvodnění 
Ministerstvo obdrželo dne 30. 10. 2018 předmětnou žádost, z níž vyplývá, že 
pořizovatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu 3aZÚR ÚK a zpracoval Návrh podle § 39 odst. 4 
stavebního zákona. 
Návrh 3aZÚR ÚK je pořizován na základě návrhu oprávněného investora, kterým 
je NET4GAS, s.r.o. Předmětem návrhu 3aZÚR ÚK je vymezení koridoru VTL 
plynovodu DN 1400 Hranice ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský. 
Záměr není vymezen v PÚR ČR. 
V rámci projednání návrhu 3aZÚR ÚK obdržel pořizovatel 1 námitku a 7 
připomínek. 
Ministerstvo ve smyslu ustanovení § 37 odst. 8 a § 5 odst. 5 stavebního zákona 
sleduje pořizování 3aZÚR ÚK z hledisek zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s 
PÚR ČR, a to zejména u záležitostí týkající se rozvoje území státu. 
Ministerstvo z uvedených hledisek posoudilo předložený Návrh a dospělo k 
závěru, že je 
I. koncipován s ohledem na veřejný zájem aktualizovat Zásady územního rozvoje 

Ústeckého kraje pro potřebu oprávněného investora, 
II. v souladu s veřejným zájmem na koordinaci využívání území z hlediska širších 

územních vztahů, neboť záměry přesahující hranice kraje jsou s vedlejšími kraji 
koordinovány. 

V příloze žádosti pořizovatel ministerstvu poskytl pro požadované stanovisko 
zákonem stanovené podklady. Kromě toho pořizovatel v průběhu pořizování 
návrhu 3aZÚR ÚK poskytoval ministerstvu pro jeho činnost podle § 37 odst. 8, §39 
odst. 2 a § 42 odst. 1 stavebního zákona relevantní podklady. 
Námitky a připomínky obsažené v Návrhu byly pořizovatelem, zvýše uvedených 
hledisek sledovaných ministerstvem, vyhodnoceny v souladu s právními předpisy. 
Pří zpracování tohoto stanoviska ministerstvo postupovalo podle § 4 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona a § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Ministerstvo připomíná, že stanoviskem ze dne 5. 10. 2018, č. j. MMR 
45077/2018-81-1, nevyloučilo vymezení uvedeného záměru v 3aZÚR ÚK ve 
smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona. 
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 

5. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
(stanovisko ze dne 19. 11. 2018, č. j.: MZP/2018/710/3495, evidováno na 
podatelně KÚ  ÚK pod JID: 183649/2018/KÚÚK dne 19. 11. 2018) 
 
Text stanoviska: 
Věc: Stanovisko MŽP k návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení 
připomínek k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
příslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") představil a rovněž 
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projednal na veřejném projednání dne 20. 9. 2018 v souladu s ustanovením § 42b 
odst. 2, § 39 odst. 1 a § 22 odst. 1 stavebního zákona návrh 3. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje. Rovněž v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 
stavebního zákona vyhodnotil Krajský úřad Ústeckého kraje výsledky veřejného 
projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení 
připomínek a návrh rozhodnutí o námitce. V souvislosti s výše uvedeným bylo 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") vyzváno k uplatnění stanoviska 
ve lhůtě stanovené stavebním zákonem, a to 30 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
MŽP jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 stavebního zákona 
nemá námitek k návrhu vyhodnocení připomínek ani k návrhu rozhodnutí o 
námitce. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
(stanovisko ze dne 16. 11. 2018, č. j.: 5085/DS/2018, evidováno na podatelně        
KÚ ÚK pod JID: 182276/2018/KÚÚK dne 16. 11. 2018) 

 
Text stanoviska: 
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínek k 
Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje  
Vážená paní vedoucí, za odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, jako dotčeného orgánu ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, sděluji, že souhlasíme s návrhem rozhodnutí o námitce a 
návrhu vyhodnocení připomínek k Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje bez připomínek. Doručené připomínky a námitka k 3. aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje se netýkají silnic II. a III. třídy. 

 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 

7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
(stanovisko ze dne 29. 11. 2018, č. j.: 4040/ZPZ/2018/UP-122, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 190425/2018/KÚÚK dne 30. 11. 2018) 

 

Text stanoviska: 
Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, návrh rozhodnutí 
o námitce a návrh vyhodnocení připomínek - vyjádření odboru životního prostředí 
a zemědělství, Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 
30. 10. 2018 od odboru územního plánování a stavebního řádu zdejšího úřadu 
návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek podaných k návrhu 
3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. 
Ve věci vydáváme následující stanoviska a vyjádření. 
Ochrana ovzduší 
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina/tel.: 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není 

mailto:perina.t@kr-ustecky.cz
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příslušným orgánem ochrany ovzduší k vydání stanoviska. 
Ochrana přírody a krajiny 
Vyřizuje: Ing. Jarmila Jandová / tel.: 475 657 130, e-mail: jandova.j@kr-ustecky.cz 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k předloženému návrhu připomínky. 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Vyřizuje: Ing. Alena Krupková / tel.: 475 657 447, e-mail: krupkova.a@kr-
ustecky.cz Krajský úřad Ústeckého kraje jako orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu není příslušným k vydání stanoviska k předloženému návrhu. K 
uplatnění stanoviska k předloženému návrhu je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu v souladu ustanovením § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušné 
Ministerstvo životního prostředí. 
Vodní hospodářství 
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch / tel.: 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz K 
předloženému návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínek 
podaných k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
nemáme z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
připomínky. 
Státní správa lesů 
Vyřizuje: Bc. Alena Šlégrová / tel.: 475 657 533, e-mail: slegrova.a@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán státní správy lesů není podle § 48a 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), příslušný k vydání 
stanoviska k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V 
souladu s § 49 odst. 3 písm. c) lesního zákona uplatňuje stanovisko k zásadám 
územního rozvoje Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy lesů. 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Vyřizuje: Ing. Dagmar Hyblerová / tel.: 475 657 170, e-mail: hyblerova.d@kr-
ustecky.cz Příslušným úřadem z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo životního prostředí. 
Prevence závažných havárií 
Vyřizuje: Ing. Veronika Dařílková / tel.: 475 657 165, e-mail: darilkova.v@kr-
ustecky.cz Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, 
nemáme k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje žádné 
připomínky. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
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