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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného 
projednání  návrhu 3. aktualizace  ZÚR ÚK dle § 42b odst. 4 stavebního zákona 

a stanovisko MMR dle § 42b odst. 5 stavebního zákona 
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1. Ministerstvo vnitra ČR, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 
(stanovisko ze dne 13.9.2018 č.j.: MV – 2325 – 17/OSM – 2016, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 149291/2018/KÚÚK dne 17.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Vyjádření k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého Kraje 
k č.j.: 335/UPS/201/8-1 ze dne 6. 8. 2018 
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). 
V souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k návrhu 3. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje neuplatňujeme žádné námitky a připomínky. 
Odůvodnění: 
Z návrhu předmětné aktualizace vyplývá, že koridory radiokomunikačních spojů 
Ministerstva vnitra jsou vedeny v dostatečné výšce nad koridorem pro umístění 
VTL plynovodu. Technické údaje o ochranných pásmech byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 
2. Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O.BOX 140, 110 01 Praha 1 

(stanovisko ze dne 21.9.2018, č.j.: SBS 24657/2018, evidováno na podatelně KÚ 
ÚK pod JID: 153938/2018/KÚÚK dne 25.9.2018) 
 
Text stanoviska: 
Stanovisko k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
pořizované zkráceným postupem 
Český báňský úřad (dále jen ,,ČBÚ“) na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 
2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“), souhlasné stanovisko (dle § 42b odst. 4 stavebního zákona) 
k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „AZÚR 
č. 3“) za splnění podmínky. 
Podmínka: Plocha mezi hranicí navrhovaného koridoru a hranicí bezpečnostního 
pásma plynovodu, v místě křížení s chráněným ložiskovým územím s názvem 
Letov ID 19140000, nebude dotčena samotným plynovodem DN 1400, ani jeho 
bezpečnostním pásmem. 
Odůvodnění: 
Přezkoumáním návrhu AZÚR č. 3 ČBÚ zjistil, že návrh obsahuje překryv plochy 
koridoru P1 pro umístění stavby VTL plynovodu 1400-NET4GAS přes plochu 
chráněného ložiskového území s názvem Letov (dále jen „CHLÚ Letov“). 
Projekt Capacity4Gas (umístění stavby VTL plynovodu) byl již předmětem návrhu 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu řízení o 
návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, bylo vedeno 
jednání s organizací NET4GAS spol. s r.o. (oprávněný investor) a ČBÚ. 
Organizace NET4GAS mj. předložila detail stavby VTL plynovodu DN 1400 v 
místě křížení s plochou CHLÚ Letov. Z předloženého detailu bylo zřejmé, že 
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hranice navrhovaného koridoru pro umístění VTL plynovodu DN 1400 a hranice 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu DN 1400 je rozdílná a s ohledem na 
ochranu zásob nerostného bohatství ČR zásadní. Výsledkem těchto jednání bylo 
domluveno znění podmínky ČBÚ k AZÚR č. 3. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Podmínka ČBÚ je zaměřena na vlastní budoucí umístění stavby VTL plynovodu 
DN 1400 v koridoru vymezeném v 3aZÚR ÚK. Daná podmínka musí být řešena 
investorem v rámci projektové přípravy a následné realizace předmětné stavby. 
Dle § 36 odst. 3 stavebního zákona nesmí zásady územního rozvoje obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo 
navazujícím rozhodnutím.  3aZÚR ÚK proto řeší požadavek ČBÚ ve výrokové 
části v obecné rovině a to stanovením úkolu pro územní plánování a využívání 
území vymezeného koridoru, cit.: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy 
koridoru do CHLÚ, výhradních bilancovaných ložisek, ostatních nebilancovaných 
ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin.“ 
V případě CHLÚ Letov, které je koridorem P1 dotčeno, je po dohodě s ČBÚ do 
textové části odůvodnění doplněna informace o tom, že část koridoru, která 
nezahrnuje budoucí bezpečnostní pásmo plánovaného plynovodu DN 1400 (tj. 
rozdíl plochy koridoru a plochy bezpečnostního pásma), neomezí důlní činnost 
vyplývající z existence CHLÚ Letov a jemu náležících výhradních ložisek (dle 
zápisu z jednání ze dne 20.9.2018, jehož konečné znění obdržel pořizovatel 
odsouhlasený od ČBÚ e-mailem dne 15.10.2018). 

 
3. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

(stanovisko ze dne 24.9.2018, č.j.: MZP/2018/710/2622, evidováno na podatelně 
KÚ  ÚK pod JID: 154065/2018/KÚÚK dne 26.9.2018) 
 
Text stanoviska: 

Věc: Stanovisko MŽP k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 

kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
příslušný orgán územního plánování dle 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") oznámil v souladu s ustanovením 
§ 42b odst. 2 a § 39 odst. 1 a rovněž ustanovením § 22 odst. 1 stavebního zákona 
konání veřejného projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (dále jen „3aZÚR ÚK" či „AZÚR"), které se uskutečnilo dne 20. 
září 2018 na Krajském úřadu Ústeckého kraje. 
Předmětem návrhu 3aZÚR ÚK, který je pořizován na základě návrhu oprávněného 
investora NET4GAS spol. s r.o., je vymezení koridoru pro umístění VTL plynovodu 
DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda), 
(dále také „plynovod"). 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") uplatňuje na základě ustanovení 
§ 42b odst. 4 stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence, jako dotčený orgán dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů stanovisko k návrhu 3AZÚR ÚK. 
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Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dáte jen „ZPV"): 

Na základě ustanovení § 21 písm. k) ZPV uplatňuje odbor posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence následující. 

Je žádoucí vyjmout či lépe specifikovat informaci týkající se ovlivnění sousedního 
státu v relevantních částech odůvodnění návrhu (např. str. 36) s ohledem na 
navrhovaný koridor VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice 
krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda). 
Odůvodnění: 
Dne 21. 5. 2018 bylo vydáno stanovisko MŽP pod č. j.: MZP/2018/710/1532 v 
souladu s ustanovením § 42a odst. 2 písm. e) stavebního zákona k navrhovanému 
obsahu AZÚR, zda může mít navrhovaný obsah AZÚR významný vliv na životní 
prostředí a zda bude následně posouzen z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. 
Na základě obdržených podkladů od oprávněného investora a s přihlédnutím ke 
kritériím přílohy č. 8 k ZPV, a to zejména k předmětu změny koncepce, 
charakteristice dotčeného území a k možnosti ovlivnění sousedního státu, dospělo 
MŽP k závěru, že tato aktualizace nebude mít významný vliv na životní prostředí, 
a proto nebude podrobena strategickému posouzení vlivů na životní prostředí dle 
postupu stavebního zákona. 
Odůvodnění návrhu obsahuje „zavádějící" informace, pakliže uvádí, že území 
sousedního státu bude ovlivněno, i když významné ovlivnění životního prostředí 
sousedního státu bylo na základě výše zmíněného stanoviska MŽP vyloučeno. Je 
nutné tato uváděná sdělení náležitě doplnit, o jaké ovlivnění sousedního státu se 
tedy jedná, aby nedocházelo k mylné interpretaci uváděné informace. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Textová část odůvodnění 3aZÚR ÚK byla upravena v tom smyslu, že ovlivnění 
sousedního státu není z hlediska vlivů 3aZÚR ÚK na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, ale ovlivnění sousedního státu bude z hlediska územního a provozního. 
Budoucí plynovod VTL 1 400 společnosti NET4GAS bude na hranici ČR/SRN 
napojen na plynovod EUGAL, jehož realizaci zajišťuje v současné době SRN 
(územní hledisko) a po realizaci obou plynovodů bude probíhat spolupráce mezi 
oběma zeměmi při vlastním provozu obou plynovodů (provozní hledisko). 

 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"): 

Z hlediska působnosti odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který dle 

ustanovení § 79 odst. 3 písm. a) ZOPK vykonává působnost MŽP k vymezování a 

hodnocení nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen 

„ÚSES") podle § 4 odst. 1 tohoto zákona, sdělujeme, že souhlasíme s návrhem 

3AZÚR ÚK. 
Odůvodnění: 

Koridor pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice 
krajů Ústecký/Plzeňský )/Přimda) sice severně od Chomutova přetíná dvě větve 
koridoru pro nadregionální biokoridor K 3 vedený (větev teplomilné bioty a větev 
mezofilní bioty) a dále je mezi Nechranickou nádrží a Žatcem veden přes 
nadregionální biocentrum NRBC 1 Stroupeč, resp. v bezprostřední návaznosti na 
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biocentrum protíná koridor pro větev nadregionálního biokoridoru K 42, je ale v 
předmětných úsecích umístěn v územním překryvu s koridorem pro již realizovaný 
VVTL plynovod Gazela (v návrhu ZÚR označený PR1) a pro upřesnění koridoru v 
územních plánech dotčených obcí jsou stanoveny úkoly pro územní plánování 
požadující mj. minimalizaci zásahů do ÚSES. Podzemní stavba plynovodu může 
sice dočasně omezit funkce ÚSES, res. dotčeného nadregionálního ÚSES, po 
ukončení stavby lze při vhodné sanaci, resp. rekultivaci dotčených ploch 
předpokládat rychlé obnovení funkcí ÚSES. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 
II. MŽP uplatňuje následující připomínky k 3AZÚR ÚK 
Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon") a zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (dáte jen „geologický 
zákon"): 
Dle ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona a podkladů poskytnutých Českou 
geologickou službou odbor geologie upozorňuje: 
 
1) Trasa plynovodu na území Ústeckého kraje prochází v blízkosti nebo územím 

významných ložisek vyhrazeného nerostu tak, jak uvádí následující tabulka 
(zdroj surovinový informační systém ČGS: https://mapy.geology.cz/suris/) 
 

SUBREGISTRLOŽISEK ČÍSLO 
LOŽISKA 

NÁZEV 
LOŽISKA 
(CHLÚ) 

VYUŽITÍ ORGANIZAC
E 

SUROVINA 

B - bilanční 3079700 Pohlody- 

Otvice 

(Otvice) 

dosud 

 netěženo 

Česká 

geologická 

služba 

Uhlí hnědé 

B - bilanční 3191400 Blšany, 

Blšany 2 

(Letov) 

dosud 

 netěženo 

Česká 

geologická 

služba 

kaolin pro 

výrobu 

porcelánu 

a kaolin pro 

keramický 

průmysl, 

bentonit 

 
Tato ložiska jsou chráněna příslušnými chráněnými ložiskovými územími (dále jen 
„CHLÚ"), což znamená při navrhování, projektování nutnost dodržování postupů 
podle příslušných ustanovení horního zákona, zejména ustanovení § 15 až § 19. 
Největší střet s plánovanou stavbou plynovodu zaujímá výhradní ložisko hnědého 
uhlí ložisko Pohlody-Otvice B 3079700 v CHLÚ Otvice. Podle předběžných 
výsledků „Metodiky pro aktualizaci ekonomické využitelnosti přetěžených a 
zbytkových zásob hnědého uhlí" k projektu pod názvem „Revize přetěžovaných a 
zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění 
dalšího možného pokračování těžby, územní ochrany, obnovy krajiny a tvorby 
územního plánu" (č. ID VZ0007567) bylo výhradní ložisko Pohlody-Otvice (B 
3079700) zařazeno do kategorie C, tj. bez aktuální nutnosti přehodnocení. 
 

https://mapy.geology.cz/suris/
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Odůvodnění: 

Vyplývá přímo z ustanovení § 15 odst. 1 a 2 horního zákona, který říká: 
1. „K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány 

územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při 

územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných 

výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České 

republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat 

řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější." 

2. „Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český 

báňský úřad uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám 

územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Ministerstvo 

životního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady 

uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany 

a využití nerostného bohatství." 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
V připomínce MŽP upozorňuje na skutečnost, že navržený koridor P1 prochází v 
blízkosti nebo územím významných ložisek vyhrazeného nerostu a to CHLÚ 
Otvice a CHLÚ Letov. V odůvodnění připomínky je odkaz na § 15 odst. 1 a 2 
horního zákona, ve kterém je uvedeno, že orgány územního plánování a 
zpracovatelé ÚPD jsou povinni navrhovat taková řešení, které je z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných 
zájmů nejvýhodnější. Tuto povinnost zpracovatel i pořizovatel návrhu 3aZÚR ÚK 
splnil, neboť koridor je navržen v souběhu se stávajícím plynovodem GAZELA, 
který zmíněnými CHLÚ již prochází. Tímto řešením naplňuje 3aZÚR ÚK cíl 
územního plánování stanovený v § 18 odst. 4 stavebního zákona, ve kterém je 
mimo jiné uvedeno, že územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku životního prostředí života obyvatel a zajišťuje ochranu nezastavěného 
území. 3aZÚR ÚK svým řešením naplňuje rovněž republikovou prioritu územního 
plánování stanovenou Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1 v čl. (19), ve které je uloženo zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně včetně 
minimalizace její fragmentace.  V souladu s § 18 odst. 3 stavebního zákona, který 
ukládá orgánům územního plánování postupem podle stavebního zákona 
koordinovat veřejné i soukromé zájmy změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
stavebního zákona a zvláštních právních předpisů je ve 3aZÚR ÚK   stanoven pro 
územní plánování a využívání území koridoru P1 úkol (3): cit.: „Při zpřesňování 
koridoru minimalizovat zásahy koridoru do CHLÚ, výhradních bilancovaných 
ložisek, ostatních nebilancovaných ložisek a prognózních zdrojů nerostných 
surovin“. Na základě dohody s ČBÚ je v případě CHLÚ Letov po dohodě s ČBÚ 
do textové části odůvodnění doplněna informace o tom, že část koridoru, která 
nezahrnuje budoucí bezpečnostní pásmo plánovaného plynovodu DN 1400 (tj. 
rozdíl plochy koridoru a plochy bezpečnostního pásma), neomezí důlní činnost 
vyplývající z existence CHLÚ Letov a jemu náležících výhradních ložisek.  
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Jak vyplývá z výše uvedených skutečností 3aZÚR ÚK naplňuje svým řešením § 
15 odst. 1 a 2 horního zákona, na jehož znění se MŽP v odůvodnění odvolává. 

 
Dle ustanovení § 13 odst. 2 geologického zákona rovněž upozorňujeme: 

2) S ohledem na níže uvedené nestability a vzhledem k významu AZÚR 
doporučujeme pro celé území trasy plynovodu vypracovat jako součást 
dokumentace odborně znalecký posudek zaměřený na tuto problematiku. 

a. zdokumentované svahové nestability (sesuvy) Přívlaky, Stranná u Nechráníc 
(č. ID 349 a 348), Stranná u Nechráníc (č. ID 351), Stranná u Nechráníc (č. ID 
347), aktivní sesuv Stranná u Nechráníc, Číňov (č. ID 346), dále potenciální 
nesanované rozbahněné a polosuché sesuvy Břežany u Žatce (č. ID 340), 
Břežany u Žatce (č. ID 339), aktivní suchý nesanovaný sesuv Břežany u 
Žatce, Nové Sedlo u Žatce (č. ID 341) a aktivní odvodněný částečně sanovaný 
sesuv Blšany (č. ID 6071) a potenciální nesanované zamokřené a suché 
sesuvy Čeradice u Žatce, Žabokliky (č. ID 578), Libočany, Čeradice u Žatce, 
Nové Sedlo u Žatce, Čeradice u Žatce (č. ID 576), Žabokliky (č. ID 577) a 
Větrušice, Čeradice u Žatce, Žabokliky (č. ID 589) a další nacházející se v 
trase nebo poblíž trasy (zdroj mapa svahových nestabilit ČGS: 
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/). S ohledem na charakter území 
požadujeme v sesuvných územích dodržovat základní pravidla nakládání s 
územím postiženým svahovými deformacemi. 

 
b. zdokumentovaná poddolovaná území Blány, Přečaply, Jirkov 3 nacházející se 

v trase nebo poblíž trasy (zdroj: mapa poddolovaných území ČGS 
    https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
 

Odůvodnění: 
Vyplývá přímo z ustanovení § 13 odst. 2 geologického zákona, který uvádí: 
„Ministerstvo poskytuje orgánům územního plánování informace o výsledcích 
geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací 
dokumentace a na životní prostředí. Ministerstvo uplatňuje stanovisko k politice 
územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci." 
 
Ve smyslu výše citovaného ustanovení sdělujeme, že území se zvláštními 
podmínkami geologické stavby ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 geologického 
zákona se v navrhované trase VTL plynovodu nevyskytuje. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
K doporučení MŽP vypracovat jako součást dokumentace 3aZÚR ÚK odborně 
znalecký posudek zaměřený na nestability v území pořizovatel konstatuje, že 
jedním z podkladů pro zpracování návrhu 3aZÚR ÚK byly Územně analytické 
podklady Ústeckého kraje, které obsahují údaje o území, tj. sledované jevy č. 60 – 
ložiska nerostných surovin, č. 61 – poddolovaná území a č. 62 – sesuvná území a 
území jiných geologických rizik. Odborně znalecký posudek se dle potřeby 
vypracovává až v rámci předprojekční a projekční přípravy stavby.  
Doporučení MŽP nemůže pořizovatel 3aZÚR ÚK akceptovat, neboť stavební 
zákon a vyhl. č.  500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění, striktně stanoví obsah zásad územního rozvoje a dle § 36 odst. 3 

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/


Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK 

 

8 

 

stavebního zákona nesmí zásady územního rozvoje obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím.   
Pořizovatel dále bere na vědomí sdělení MŽP uvedené v závěru stanoviska, že 
území se zvláštními podmínkami geologické stavby ve smyslu ustanovení § 13 
odst. 2 geologického zákona se v navrhované trase VTL plynovodu nevyskytuje. 

 
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 26.9.2018, č.j.: MPO 58499/2018, evidováno na podatelně KÚ 
ÚK pod JID: 154696/2018/KÚÚK dne 26.9.2018) 
 
Text stanoviska: 
Stanovisko k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
pořizované zkráceným postupem 
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. 2 a § 42b odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) uplatňuje k návrhu 3. 
aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) následující 
stanovisko: 
 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky zajištění 
maximálně možné ochrany výhradních ložisek nerostů, dobývacích prostorů a 
schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů.  
Odůvodnění 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Předmětem 3. aktualizace ZÚR Ústeckého krájeje vymezení koridoru technické 
infrastruktury pro umístění VTL plynovodu DN 1400 v úseku hranice ČR/SRN - 
hranice krajů Ústecký/Plzeňský. Koridor je téměř v celé délce vymezen v souběhu 
s realizovaným plynovodem Gazela, takže dotčení výhradních ložisek a 
dobývacích prostorů bude minimální. Výjimku tvoří cca 6km úsek mezi obcemi 
Hrušovany a Údlice, kde dochází k odklonu od trasy Gazely východním směrem. 
Tento odklon je odůvodněn snahou o co nejméně konfliktní trasu vzhledem k 
dotčení zastavěných území a zastavitelných ploch. V tomto novém úseku dochází 
ke střetu se schváleným prognózním zdrojem vyhrazených nerostů - jílů č. 
9029800 Bílence a s chráněným ložiskovým územím č. 10890000 Škrle. Proto 
požadujeme vést trasu plynovodu v tomto novém úseku tak, aby byly plochy 
schváleného prognózního zdroje jílů co nejméně dotčeny. 
 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Podmínka MPO je zaměřena na vlastní budoucí umístění stavby VTL plynovodu 
DN 1400 v koridoru vymezeném v 3aZÚR ÚK. Daná podmínka musí být řešena 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK 

 

9 

 

investorem v rámci projektové přípravy a následné realizace předmětné stavby. 
Dle § 36 odst. 3 stavebního zákona nesmí zásady územního rozvoje obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo 
navazujícím rozhodnutím.  3aZÚR ÚK proto řeší požadavek MPO ve výrokové 
části v obecné rovině a to stanovením úkolu pro územní plánování a využívání 
území vymezeného koridoru, cit.: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy 
koridoru do CHLÚ, výhradních bilancovaných ložisek, ostatních nebilancovaných 
ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin.“ 

 
Oblast plynárenství a produktovodů 
S návrhem 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky 
respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení. 
Odůvodnění 
Oblast plynárenství a produktovodů 
3. aktualizace ZÚR se týká vymezení koridoru pro umístění VTL plynovodu DN 
1400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský. Požaduje 
respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický 
zákon). 
Dále připomínáme, že navrhovaný Koridor P1 pro umístění VTL plynovodu DN 
1400 (Capacity4Gas) několikrát kříží katodově chráněnou trasu produktovodů a 
její ochranné pásmo. Z tohoto důvodu požadujeme do textové části odůvodnění 
uvést, že v místě křížení s produktovodem musí být respektováno ochranné 
pásmo produktovodů a dodrženy podmínky křížení s dálkovodem podle platných 
předpisů (zákon č. 189/1999 Sb., zákon č. 161/2013 Sb.) a normy (ČSN 65 0204 - 
Dálkovody hořlavých kapalin). 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
V textové části odůvodnění je uvedeno, že v místě křížení VTL plynovodu DN 
1 400 s produktovodem musí být respektováno ochranné pásmo produktovodu a 
dodrženy podmínky křížení s dálkovodem podle platných předpisů (zákon č. 
189/1999 Sb., zákon č. 161/2013 Sb.) a normy (ČSN 65 0204 - Dálkovody 
hořlavých kapalin). 
 
 
Oblast elektroenergetiky 
S návrhem 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky 
respektování ochranných pásem elektroenergetických zařízení. 
Odůvodnění 
Oblast elektroenergetiky 

Upozorňujeme na skutečnost, že koridor P1, který je předmětem řešení 3. 
aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, je ve střetu s koridory přenosové soustavy E17, 
E18a, E18b a E 18c řešenými v rámci 2. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje. 
Konkrétní umístění musí být koordinováno v podrobnějších dokumentacích. 
 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 
 

5. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 
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(stanovisko ze dne 27.9.2018, č.j.: 45684/2018-MZE-15121, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 153938/2018/KÚÚK dne 25.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Veřejné projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje (3aZÚR ÚK) pořizované zkráceným postupem 
Předmětem návrhu 3aZÚR ÚK je vymezení koridoru pro umístění VTL plynovodu 
DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda). 
Koridor pro umístění tohoto VTL plynovodu je na území Ústeckého kraje prakticky 
v celé své délce vymezen v souběhu s realizovaným plynovodem Gazela (pouze v 
úseku mezi obcemi Hrušovany a Údlice dochází k odklonu od Gazely a to v úseku 
cca 6 km). 
Jako ústřední vodoprávní úřad dle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, sdělujeme, že k předmětnému záměru nemáme připomínky, neboť se 
nedotýká koncepčních zájmů vodního hospodářství. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 
6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2      
(stanovisko ze dne 26.9.2018, č.j.: MZDR 32395/2018-3/OIS-ČIL-L, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 155011/2018/KÚÚK dne 27.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Stanovisko 
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen 
„Ministerstvo"), jako dotčený orgán podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona  č. 
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„lázeňský zákon"), na základě oznámení č.j. 335/UPS/2018-1 ze dne 6.8.2018 o 
konání veřejného projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (dále také „ZÚR ÚK“) dne 20. 9. 2018, obsahujícího výzvu 
dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska k projednávanému návrhu aktualizace 
ZÚR ÚK pořizované zkráceným způsobem dle § 42a odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), které zaslal Ministerstvu dne 
6.8.2018 datovou schránkou Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
vydává toto stanovisko, kterým ve smyslu § 42b odst. 4 stavebního zákona 
souhlasí s věcným řešením návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje, jehož dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a byla použita jako podklad pro vydání tohoto 
stanoviska, za předpokladu splnění následující podmínky určené v souladu s 
ustanovením § 38 lázeňského zákona k ochraně přírodních léčivých zdrojů, která 
se týká způsobu zpracování dokumentace: 
Předmětem návrhu 3. aktualizace ZÚR ÚK je vymezení koridoru pro umístění VTL 
plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR - SRN na hranici krajů Ústecký - 
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Plzeňský, který ve své jižní části prochází ochranným pásmem II. stupně zdroje 
přírodní minerální vody v Očihově. Ministerstvo požaduje předmětné ochranné 
pásmo, vč. ostatních ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, zobrazit do koordinačního výkresu projednávané 
aktualizace ZÚR ÚK a uvést ho do textové části odůvodnění jako jeden z limitů 
využití území, který se přímo týká 3. aktualizace ZÚR ÚK. 
 
Odůvodnění 
V části trasy navrhovaného koridoru plynovodu, která se nachází na území 
ochranného pásma zdroje přírodní minerální vody v Očihově, nevyplývá z 
navrhovaného záměru žádné možné nepříznivé ovlivnění vlastností zdrojů 
přírodních minerálních vod ve smyslu § 21 odst. 1 lázeňského zákona a vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 320/2005 Sb., kterou byla ochranná pásma zdroje 
přírodní minerální vody v Očihově stanovena a v návaznosti na místní geologické 
podmínky vymezena konkrétní ochranná opatření. Ve zbývající části trasy 
koridoru, která se nachází mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a 
zdrojů přírodních minerálních vod a území lázeňských míst, není Ministerstvo 
dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 lázeňského zákona, a tedy neuplatňuje 
stanovisko. 
Předmět návrhu 3. aktualizace ZÚR ÚK byl již zpracován v dokumentaci „VTL 
plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda" pro společné územní a 
stavební řízení, k níž vydalo Ministerstvo souhlasné závazné stanovisko č.j. MZDR 
35212/2018-2/OIS-ČIL-H ze dne 18. 9. 2018. 
Podmiňující požadavek Ministerstva na zobrazení ochranných pásem přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v koordinačním výkresu je 
uplatněn z důvodu úplnosti zobrazení limitů využití území uvedených v legendě 
výkresu, jak tomu bylo i v návrhu předcházející 2. aktualizace ZÚR ÚK. 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Do textové části odůvodnění 3aZÚR ÚK bylo doplněno ochranné pásmo II. stupně 
zdroje přírodní minerální vody v Očihově jako jeden z limitů využití území, který se 
přímo týká 3. aktualizace ZÚR ÚK. Ochranné pásmo II. stupně zdroje přírodní 
minerální vody v Očihově včetně ostatních ochranných pásem přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod je vyznačeno v koordinačním výkresu. 

 
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká 

Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
(stanovisko ze dne 25.9.2018, č.j.: 3045/ZPZ/2018/UP-088, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 154751/2018/KÚÚK dne 26.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, zkrácený postup 
pořizování - vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 
6.8.2018 od odboru územního plánování a stavebního řádu zdejšího úřadu 
oznámení o konání veřejného projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje pořizované zkráceným postupem. 
Ve věci vydáváme následující stanoviska a vyjádření. 
Ochrana ovzduší 
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Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina/tel.: 475657 151, e-mail:perina.t@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,není 
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  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako 
dotčený orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), souhlasí s předloženým návrhem 
3. aktualizace ZUR. Návrhem nebudou negativně dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny, zejména zvláště chráněná území, regionální a nadregionální prvky 
územního systému ekologické stability, území soustavy Natura 2000. 
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 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, email: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. 

 
8. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 

mailto:jandova.j@kr-ustecky.cz
mailto:krupkova.a@kr-ustecky.cz
mailto:krupkova.a@kr-ustecky.cz
mailto:koch.j@kr-ustecky.cz
mailto:slegrova.a@kr-ustecky.cz
mailto:hyblerova.d@kr-ustecky.cz
mailto:hyblerova.d@kr-ustecky.cz
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(stanovisko ze dne 20.9.2018, č.j.: MK 59272/2018 OPP, evidováno na podatelně 
KÚ ÚK pod JID: 153294/2018/KÚÚK dne 24.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Stanovisko k návrhu 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje 
Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č.j. 335/UPS/2018-1 ze dne 6.8.2018 
o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje (dále jen ZÚR ÚK) pořizované zkráceným postupem. 
Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 

18600 Praha 8 
Zodpovědný projektant RNDr. Milan Svoboda, autorizovaný 
architekt pro obor územního plánování, osvědčení ČKA č. 02 463 
Datum: 07/2018 

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu 3. 
aktualizace ZÚR ÚK dostupná na webových stránkách Krajského úřadu 
Ústeckého kraje: http://www.kr- usteckv.cz/zvereineni-navrhu-3-aktualizace-zur-
uk/d-1727333. 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec: 
• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve 
smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený 
orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje následující připomínky. 
Návrh 3. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje ad) textová část - výrok 
4. kapitola - [174a] 
ZÚR ÚK vymezují koridor pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice 
ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda). Jedná se o projekt „ 
Capacity4Gas“. V ZÚR ÚK je koridor vymezen pro VPS P1. Šířka koridoru včetně 
ochranného a bezpečnostního pásma je stanovena 600 m. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje při zpřesňování trasy plánovaného koridoru 
minimalizaci zásahů do území s pozitivně zjištěným výskytem archeologických 
nálezů (ÚAN I). 
Odůvodnění: 
Posuzovaná 3. aktualizace ZÚR ÚK řeší v podstatě odklon trasy projektu 
„Capacity4Gas“ od trasy původního plynovodu Gazela v úseku mezi obcemi 
Hrušovany a Údlice. 
Viz, citace Odůvodnění návrhu 3. Aktualizace ZÚR ÚK: 
Výstavba plynovodu je na území Ústeckého kraje projektována prakticky v celé 
své délce v souběhu s realizovaným VTL plynovodem DN 1400 HPS Brandov - 
Rozvadov (plynovod Gazela). Pouze v úseku mezi obcemi Hrušovany a Údlice 
dochází k odklonu od Gazely a to v úseku cca 6 km. 

http://www.kr-usteckv.cz/zvereineni-navrhu-3-aktualizace-zur-uk/d-1727333
http://www.kr-usteckv.cz/zvereineni-navrhu-3-aktualizace-zur-uk/d-1727333
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Z hlediska zájmu archeologické památkové péče sdělujeme, že celé předmětné 
území plánované nové trasy plynovodu je územím s archeologickými nálezy ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Povaha archeologických nálezů ve smyslu § 23 odst. 1 
citovaného zákona je taková, že nálezy se vyskytují nejen na území 
prohlášených kulturních památek a památkových území, na plochách území a 
objektů vykazujících památkové hodnoty, ale vyskytují se na celém území 
republiky, které bylo kdy osídleno či jinak využito člověkem, a to po celou dobu, 
od počátků lidstva do současnosti. 
K tomu uvádíme, že jedním z informačních zdrojů pro získání podkladů o území 
s archeologickými nálezy je Státní archeologický seznam ČR, kde jsou jednotlivé 
kategorie území s archeologickými nálezy zobrazeny v digitální mapě, která je 
propojena s datovou databází, která se na základě nových odborných zjištění 
stále aktualizuje (www.npu.cz). 
Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k 
návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, nad rámec 
výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky. 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Do čl. [174b] textové části výroku 3aZÚR ÚK byl doplněn úkol pro územní 
plánování a využívání území koridoru P1 v tomto znění, cit.: „Při zpřesňování 
koridoru minimalizovat zásahy koridoru do území s pozitivně zjištěným výskytem 
archeologických nálezů.“ 

 
9. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, P.O. Box 78, 400 

01 Ústí nad Labem 
(stanovisko ze dne 21.9.2018, č.j.: KHSUL 44948/2018, evidováno na podatelně 
KÚ ÚK pod JID: 152397/2018/KÚÚK dne 21.9.2018) 

  
Text stanoviska: 
„Veřejné projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje pořizované zkráceným postupem“ – stanovisko 
Na základě dopisu doručeného Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se 
sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice") dne 6.8.2018, 
zaevidovaného pod č. j. KHSUL 37049/2018, kterým oznamujete „Veřejné 
projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
pořizované zkráceným postupem“ posoudila krajská hygienická stanice, věcně a 
místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon  č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu 
§ 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), 
předložený návrh. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu dotýkajícího se 
zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v 
zákoně č. 258/2000 Sb., vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., toto stanovisko: 
S „Návrhem 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje pořizované 
zkráceným postupem44 orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí. 
Odůvodnění: 

http://www.npu.cz/
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V souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů krajská hygienická stanice k věci uvádí, že předložený návrh 
byl ze strany krajské hygienické stanice hodnocen pouze v rozsahu věcné 
působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Předmětem návrhu 3. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, který je pořizován na základě návrhu 
oprávněného investora NET4GAS spol. s r.o., je vymezení koridoru pro umístění 
VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN - hranice krajů 
Ústecký/Plzeňský (/Přimda). 
Jedná se o vymezení koridoru technické infrastruktury pro umístění VTL 
plynovodu v šíři 600 m (300 m na každou stranu). Hlavním důvodem tohoto 
šířkového vymezení je potřeba zahrnout v rámci koridoru i bezpečnostní pásmo 
VTL plynovodu, které činí u VTL plynovodu DN 1400 160 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu plynovodu na obě strany. Z hlediska hygienického nemáme k 
předloženému návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
námitky. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 
 

10. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1 222/12, PO BOX 9, 110 15 
Praha 1 
(stanovisko ze dne 13.9.2018, č.j.: 458/2018-910-UPR/2, evidováno na podatelně 
KÚ ÚK pod JID: 147595/2018/KÚÚK dne 27.9.2018) 

  
Text stanoviska: 
Věc: ZÚR Ústecký kraj - veřejné projednání 3.AZÚR ÚK, §42a odst. 1 

Stanovisko 
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy 
a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 
56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic 
I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem 3. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje (dále 3AZÚR ÚK) a požadavky neuplatňujeme, jelikož 
námi sledované zájmy nejsou návrhem dotčeny. 
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZÚR ÚK a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou návrhem dotčeny. 
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZÚR ÚK a 
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požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou návrhem dotčeny. 
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZUR ÚK za 
následujících podmínek: 
1) Nedojde ke křížení s VPD (vzletovou a přistávací dráhou) veřejného 
vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště Chomutov a nevzniknou žádné 
doprovodné nadzemní stavby ve směru osy VPD, které by bránily leteckému 
provozu na tomto letišti. 
2) Budou respektována OP neveřejného vnitrostátního letiště Zatec/Macerka. 
Odůvodnění: 
Ad) Letecká doprava 
Ad 1) Ve vymezeném koridoru pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 se nalézá 
jedna z drah veřejného vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště 
Chomutov. Pro zachování bezpečného leteckého provozu na tomto letišti 
uplatňujeme podmínky uvedené ve výroku. 
Ad 2) Dále se tento koridor dotýká ochranných pásem s výškovým omezením 
staveb neveřejného vnitrostátního letiště Žatec/Macerka. Ochranná pásma se 
zřizují dle § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a je nezbytné zejména z 
důvodu bezpečnosti, aby takto stanovená ochranná pásma byla respektována v 
plném rozsahu. 
Ostatních 6ti letišť se návrh 3AZÚR ÚK netýká. Dále doporučujeme v následné 
aktualizaci ZÚR ÚK aktualizovat přílohu č. 7, neboť statuty některých letišť a 
heliportů se změnily. Jedná se o veřejné vnitrostátní/neveřejné mezinárodní letiště 
Chomutov, neveřejnou plochu SLZ Bytovce, neveřejnou plochu SLZ Polepy a 
Heliport HEMS Chomutov. Heliport HEMS Ústí nad Labem - Bukov a nouzovou 
přistávací plochu Most Libkovice již MD neeviduje. 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Dne 19.10.2018 se uskutečnilo jednání mezi zástupci Ministerstva dopravy (MD), 
pořizovatele a zpracovatele 3aZÚR ÚK za účelem vypořádání jednotlivých 
požadavků a připomínek uplatněných ve stanovisku MD v rámci veřejného 
projednání návrhu 3aZÚR ÚK s tím, že problematika byla vyjasněna a upřesněna 
(viz níže uvedený zápis). 

 
 
 

ZÁPIS 
K jednotlivým požadavkům a připomínkám uvedeným ve stanovisku Ministerstva dopravy (dále též 
„MD“) k návrhu 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (dále jen „3aZÚR ÚK) bylo dohodnuto 
následující: 

POŽADAVEK 1. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy 
souhlasíme s projednávaným návrhem 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
(dále 3AZÚR ÚK) a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou návrhem 
dotčeny. 
 
Dohodnuté vyhodnocení požadavku: 
 
Vzato na vědomí. 

 

POŽADAVEK 2. 
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Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZÚR ÚK a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou návrhem dotčeny. 
 
Dohodnuté vyhodnocení požadavku: 
 
Vzato na vědomí. 
 

POŽADAVEK 3. 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZÚR ÚK a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou návrhem dotčeny. 

Dohodnuté vyhodnocení požadavku: 

 

Vzato na vědomí. 

 

POŽADAVEK 4. 

Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem 3AZÚR ÚK za následujících 
podmínek: 
 
1) Nedojde ke křížení s VPD (vzletovou a přistávací dráhou) veřejného vnitrostátního/neveřejného 
mezinárodního letiště Chomutov a nevzniknou žádné doprovodné nadzemní stavby ve směru osy 
VPD, které by bránily leteckému provozu na tomto letišti. 
 
Dohodnuté vyhodnocení požadavku: 

 
V návrhu 3aZÚR ÚK dochází ke křížení koridoru pro umístění stavby plynovodu P1 se vzletovou a 
přistávací dráhou veřejného vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště Chomutov. 
Dle podkladů (dokumentace pro územní a stavební povolení) oprávněného investora však nedojde 
ke křížení stavby plynovodu P1 se vzletovou a přistávací dráhou veřejného 
vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště Chomutov. Stavba plynovodu bude 
realizována pod zemí a nebudou realizovány žádné doprovodné nadzemní stavby ve směru osy 
vzletové a přistávací dráhy, které by bránily leteckému provozu. 
Na základě výše uvedeného bylo konstatováno, že stavba plynovodu nebude mít vliv na 
bezpečnost leteckého provozu na tomto letišti. 
Vymezení koridoru pro umístění plynovodu P1 bude ponecháno dle návrhu 3aZÚR ÚK pro veřejné 
projednání. 
 
 
 

2) Budou respektována OP neveřejného vnitrostátního letiště Žatec/Macerka. 

Dohodnuté vyhodnocení požadavku: 

Stavba plynovodu bude ve vymezeném koridoru realizována pod zemí, a tutíž budou respektována 

ochranná pásma neveřejného vnitrostátního letiště Žatec/Macerka. 
Vymezení koridoru pro umístění plynovodu P1 bude ponecháno dle návrhu 3aZÚR ÚK pro veřejné 
projednání. 
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Za Ministerstvo dopravy: Ing. Marie Soukupová 

Ministerstvo dopravy 

Odbor infrastruktury a územního plánu 

vedoucí oddělení územního plánu  

 

 

 

Za pořizovatele 3aZÚR ÚK: Ing. Jolana Novotná 

vedoucí oddělení územního plánování 

odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 

 

 

11. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
(stanovisko ze dne 19.9.2018, Sp.zn.: 103693/2018-1150-OÚZ-LIT , evidováno 
na podatelně KÚ ÚK pod JID: 151146/2018/KÚÚK dne 19.9.2018) 

 
Text stanoviska: 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje - veřejné 
projednání 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha, odboru ochrany územních zájmů, 
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení 
výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v 
platném znění, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření 
obecné povahy dle stavebního zákona. Souhlasí s návrhem 3 aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje. Navržená změna není v rozporu se zájmy 
Ministerstva obrany. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo 
po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen 
„ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor s jeho zájmy na 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s předloženou ÚPD. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 

 
 

12. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Staroměstské 
náměstí 6, 110 15 Praha 1 
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(stanovisko ze dne 5.11.2018, č.j.: MMR 45077/2018-81-1, evidováno na 
podatelně KÚ ÚK pod JID: 175356/2018/KÚÚK dne 5.11.2018) 
 
Věc: Stanovisko podle § 42b odst. 5 stavebního zákona k návrhu 3. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování (dále jen „ministerstvo"), 
jako příslušný orgán podle § 42b odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"), obdrželo dne 5.10.2018 žádost Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, č. j. 158425/2018/KU UK ze dne 5. 10. 2018, o posouzení a vydání 
stanoviska k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále 
jen „3A ZÚR ÚK“). Přílohou žádosti byly podklady podle § 42b odst. 5 stavebního 
zákona. 
Ministerstvo na základě níže uvedených podkladů posoudilo žádost o stanovisko k 
návrhu 3A ZÚR ÚK z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s 
ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou 
územního rozvoje. Na základě tohoto posouzení ministerstvo vydává podle § 42b 
odst. 5 stavebního zákona toto stanovisko: 
Ministerstvo k návrhu 3A ZÚR ÚK neuplatňuje požadavky vyžadující odstranění 
nedostatků z hledisek uvedených v § 42b odst. 5 stavebního zákona. Je možné 
zahájit řízení o návrhu 3A ZÚR ÚK. 
Odůvodnění: 
Návrh 3A ZÚR ÚK je pořizován na základě návrh oprávněného investora, kterým 
je NET4GAS, s.r.o. Předmětem návrhu 3A ZÚR ÚK je vymezení koridoru VTL 
plynovodu DN 1400 Hranice ČR/SRN - hranice krajů Ústecký/Plzeňský. Záměr 
není vymezen v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č 1 (dále jen 
„PÚR ČR“). 
Ministerstvo postupuje ve věci požadovaného stanoviska k návrhu 3A ZÚR ÚK 
podle § 42b odst. 5 stavebního zákona, tj. posuzuje zaslaný návrh 3A ZÚR ÚK z 
hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní 
vztahy a mezinárodní závazky a souladu s politikou územního rozvoje. 
A. Podklady 
Podklady, které podle § 42b odst. 5 stavebního zákona ministerstvo obdrželo od 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, byly: 
~ návrh 3A ZÚR ÚK, který zpracovala Haskoning DHV Czech Republic, spol. s 
r.o., včetně odůvodnění; datum zpracování červenec 2018, 
~ stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky. 
Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2018/710/1532 ze dne 
21. 5. 2018 nebude návrh 3A ZÚR ÚK posuzován z hlediska jeho vlivů na životní 
prostředí. 
B. Předmět stanoviska 
Předloženým návrhem jsou navrženy změny kapitoly 4. 4. a 7. 1. textové části a 
celkem dvou výkresů grafické části Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
(dále jen „ZÚR ÚK“). 
Návrh 3A ZÚR ÚK vymezuje na území Ústeckého kraje koridor pro veřejnou 
infrastrukturu, a to záměr VTL plynovod DN 1400 Hranice ČR/SRN - hranice krajů 
Ústecký/Plzeňský. 
Součástí návrhu 3A ZÚR ÚK je odůvodnění, které navazuje na odůvodnění 
vydaných ZÚR ÚK. Toto odůvodnění zdůvodňuje změny, které jsou předmětem 
aktualizace. 
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C. Posouzení koordinace využívání území podle § 37 odst. 8 stavebního zákona 
Předmětem návrhu 3A ZÚR ÚK je vymezení záležitosti týkající se rozvoje území 
státu, který není vymezen v PÚR ČR. 
Návrh 3A ZÚR ÚK nemění obsah jednotlivých kapitol (s výjimkou kap. 4. 1. a 7. 
1.), stejně jako úkolů pro územní plánování vyplývajících z PÚR ČR. 
Z hlediska širších územních vztahů, zejména územních vazeb mezi sousedními 
kraji, lze konstatovat, že vlivy posuzovaného řešení návrhu 3A ZÚR ÚK 
nepřesahují hranice kraje. Koordinace se Zásadami územního rozvoje Plzeňského 
kraje v místě přechodu hranic krajů byla provedena. 
Sousední kraje (Plzeňský, Karlovarský, Středočeský a Liberecký kraj) neuplatnily 
podle § 37 odst. 2 stavebního zákona k návrhu 3A ZÚR ÚK připomínky. 
Obdržená stanoviska dotčených orgánů jsou všechna kladná. 
D. Výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v 

PÚR ČR 
Návrh 3A ZÚR ÚK vymezuje koridor VTL plynovodu DN 1400 Hranice ČR/SRN - 
hranice krajů Ústecký/Plzeňský. Jedná se o záměr neuvedený v PÚR ČR. 
Ministerstvo uvedený záměr ve smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona 
nevylučuje. 
E. Uvedení ZÚR ÚK do souladu s následně schválenou Politikou územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 
Vzhledem k tomu, že návrh 3A ZÚR ÚK je pořizován na návrh oprávněného 
investora a řešení se týká veřejné infrastruktury, nepožaduje ministerstvo, aby 
návrh 3A ZÚR ÚK uvedl ZÚR ÚK do souladu s následně vydanou PÚR ČR. 
Soulad ZÚR ÚK s následně vydanou PÚR ČR, je prováděn v rámci 2. aktualizace 
ZÚR ÚK, která není předmětem tohoto stanoviska. 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
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