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Základní informace zpracovaná pořizovatelem k vyhodnocení stanovisek a vyjádření 

dotčených orgánů a ministerstev, která pořizovatel obdržel v rámci společného jednání 

o návrhu  2aZÚR ÚK a VV URÚ (uplatněná stanoviska a vyjádření dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona) 

Společné jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje         
(2aZÚR ÚK)  a Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) se konalo 
dne 16.4.2018 v přednáškovém sále č. 208 ve  2. podlaží budovy „A“ Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Dotčené orgány 
pořizovatel vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání. 

Zásady územního rozvoje musí vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 

právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území. Ochrana životního prostředí stejně 

jako ochrana veřejných zájmů se odehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených 

orgánů a prostřednictvím VV URÚ. 

Ve společném jednání se ověřuje přijatelnost návrhu zásad územního rozvoje z hledisek 

ochrany veřejných zájmů, které hájí dotčené orgány. Kompetence jednotlivých dotčených 

orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, které jsou vůči stavebnímu zákonu 

speciálními. Dotčené orgány vydávají pro postupy podle stavebního zákona stanoviska, jež 

jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy, kterým se zásady územního rozvoje 

a jejich aktualizace dle § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, vydávají. 

Pořizovatel po obdržení stanovisek od dotčených orgánů  jednotlivá stanoviska a požadavky 

v nich uvedené vyhodnotil z hlediska stavebního zákona. Následně zahájil jednání s těmi 

dotčenými orgány, které ve svých stanoviscích uplatnily požadavky k úpravám návrhu      

2aZÚR ÚK a VV URÚ, jejichž obsah a následné řešení bylo nezbytné dohodnout za účasti 

zástupců dotčeného orgánu, pořizovatele a zpracovatele. Z těchto jednání byly pořízeny 

zápisy, které jsou součástí Přílohy č. 5 opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK a jsou řazeny vždy 

za příslušným stanoviskem dotčeného orgánu. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Podmínky 1. až 3. uplatněné ve stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří ze dne 24.10.2018 jsou 
v 2aZÚR ÚK respektovány v plném rozsahu  následovně: 

1. Celý text stanoviska včetně jeho odůvodnění je součástí Přílohy č. 5 opatření obecné 
povahy 2aZÚR ÚK. 
 

2. Ve výrokové části 2aZÚR ÚK byl v čl. [64] do úkolu (5) pro územní plánování a využívání 
vymezeného koridoru PK4 doplněn text, cit.: „vytvořit územní podmínky pro minimalizaci zásahů 
do vodoteče“. 

 
3. Do textové části odůvodnění 2aZÚR ÚK byl v čl. [63]  (Odůvodnění úpravy vymezení části 

koridoru PK4) doplněn  text, cit.: 

„Podkladová technická studie z roku 2016 mj. uvádí, že pro definitivní návrh trasy přeložky silnice 
I/13 a hlavně pro návrh náročných technických opatření a řešení bude nutné provést podrobnou 
terénní prohlídku a zmapování rizikových lokalit a následně potřebné podrobné průzkumné práce a 
na základě nich upřesnit technické řešení a návrh úpravy směrového a výškového vedení trasy. 
Další návrhy na úpravy nebo změnu vymezení koridoru můžou vyplynout z hodnocení vlivu záměru 
na životní prostředí. Trasa koridoru může být tedy na základě doplňujících průzkumů nebo studie 
EIA v dalších aktualizacích ZÚR změněna.“ 

 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

24 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

25 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

26 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

27 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

28 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

29 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

30 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

31 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

32 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

33 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

34 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

35 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

36 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

37 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

38 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

39 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

40 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

41 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

42 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

43 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

44 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

45 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

46 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

47 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

48 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

49 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

50 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

51 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

52 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

53 
 

  

 

 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

54 
 

Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje uplatněné v rámci společného jednání 
o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení 
vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území neobsahuje žádný požadavek na úpravu návrhu 
2aZÚR ÚK. Souhlasné stanovisko bere pořizovatel na vědomí. 
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Vyhodnocení vyjádření pořizovatelem: 

Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, ve kterém 
uvádí, že dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko k 
návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) je Ministerstvo 
kultury České republiky, bere pořizovatel na vědomí. Ministerstvo kultury uplatnilo stanovisko 
k návrhu 2aZÚR ÚK dne 9.5.2018. (viz níže ) 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Požadavky I. a II. uplatněné ve stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 16.5.2018 jsou v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) respektovány v plném rozsahu  následovně: 

I. Ve výrokové části 2aZÚR ÚK je čl. [170] stanoven úkol (5) pro územní plánování a 
využívání koridoru E1 ve znění, cit: 

„Při zpřesňování koridoru E1 minimalizovat zásahy koridoru do území ložiskové ochrany, 
lesních porostů, území archeologického zájmu, EVL, zvláště chráněných území, ÚSES a 
vyloučit zásah do území přírodní památky Stráně u Drahobuzi.“ 

 

II. Ve výrokové části 2aZÚR ÚK je čl. [159f]  stanoven úkol (7) pro územní plánování a 
využívání koridoru E18a a ploch E18d a E18e ve znění, cit: 

„Minimalizovat zásahy koridoru do zvláště chráněných území, konkrétně pak do území 
přírodní památky Miocenní sladkovodní vápence.“ 

Pro úplnost nutno konstatovat, že v grafické části odůvodnění 2aZÚR ÚK (v koordinačním 
výkresu) jsou zakresleny aktuální hranice zvláště chráněných území vyhlášené na území 
Ústeckého kraje, které obdržel pořizovatel od poskytovatelů údajů do Územně analytických 
podkladů Ústeckého kraje. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Požadavek na úpravu koridoru PK4 silnice I/13 v úseku Benešov nad Ploučnicí – Manušice 
uvedený ve stanovisku Ministerstva dopravy uplatněném v rámci společného jednání o návrhu 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 
2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území je v 2aZÚR ÚK respektován. 

V 2aZÚR ÚK byl koridor PK4 v úseku Děčín – Benešov nad Ploučnicí částečně upraven na 
základě výsledků prověření záměru provozovatele infrastruktury (ŘSD ČR) uplatněného 
v ÚAP Ústeckého kraje (2017) s označením „S5 - Přeložka silnice I/13, úsek Děčín – Benešov 
nad Ploučnicí – hranice ÚK“. Vymezení koridoru bylo aktualizováno dle Studie I/13 Děčín – 
Manušice – aktualizace technické studie v úseku Děčín – Benešov nad Ploučnicí (Valbek, 
spol. s r.o./ 03/2016). V úseku Benešov nad Ploučnicí – hranice Ústeckého/Libereckého kraje 
byl koridor PK4 upraven dle aktualizované studie „Přeložka silnice I/13 Děčín – Manušice 
(Valbek, spol. s r.o./ 02/2019).  
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

K jednotlivým požadavkům ve stanovisku Ministerstva obrany uplatněném v rámci společného 
jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a 
Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území sděluje pořizovatel následující 
skutečnosti: 

2aZÚR ÚK nevymezuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
proto nemohl být akceptován požadavek Ministerstva obrany, aby byla do kapitoly 7.3. textové 
části návrhu 2aZÚR ÚK doplněna vymezená území vojenského zařízení Trnovany.  
Jedná se o stávající vymezená území, která jsou dle § 26 odst. 1 zákona č. 185/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění, limitem využití 
území. Vymezená pásma vojenského zařízení Trnovany o poloměrech 10 km, 3 km a 2 km 
jsou v souladu s § 1, písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění, zakreslena v koordinačním výkresu, který je součástí grafické části odůvodnění      
2aZÚR ÚK. Na základě požadavku, který byl Ministerstvem obrany uplatněn ve stanovisku 
(Sp. Zn.: 110724/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 10.10.2019) v rámci veřejného projednání 
návrhu 2aZÚR ÚK, je v koordinačním výkresu zakresleno rovněž pásmo vojenského zařízení 
Trnovany o poloměru 5 km. 
 

Požadavek na vypuštění regionálního biocentra (RBC) 023 – Na Šancích z návrhu 2aZÚR ÚK 
nebylo možné akceptovat, neboť obsahem řešení návrh 2aZÚR ÚK nebylo vymezení tohoto 
biocentra. RBC 023 – Na Šancích je již vymezeno v platných Zásadách územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které nabyly účinnosti 20.10.2011.  
 
Návrh 2aZÚR ÚK pořídil Krajský úřad Ústeckého kraje na základě Zprávy o uplatňování        
ZÚR ÚK v uplynulém období (Zpráva), jejíž návrh byl v souladu s § 42 stavebního zákona 
projednán nejen s dotčenými obcemi a veřejností ale rovněž s dotčenými orgány, tj. i 
s Ministerstvem obrany, které mohlo uplatnit k návrhu Zprávy případné požadavky týkající se 
RBC 023, což neučinilo.  Následně byla Zpráva schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
14.12.2015 usnesením č. 85/26Z/2015. 
Zpráva, která stanovila požadavky na obsah zpracování 2aZÚR ÚK, neobsahovala žádný 
požadavek na změnu polohy či vypuštění RBC 023 a proto návrh 2aZÚR ÚK  neobsahuje 
žádné změny ve vymezení RBC 023 či jeho úplné vypuštění.  
 
Dle § 42 odst. 9 stavebního zákona se aktualizace ZÚR zpracovává, projednává a vydává 
v rozsahu měněných částí. Nelze proto uplatňovat požadavky k záměrům, které aktualizace 
neřeší.  
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Vyhodnocení vyjádření pořizovatelem: 

Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí uplatněné v rámci společného jednání o návrhu 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 
2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území, ve kterém požaduje zachovat priority udržitelného 
rozvoje území, všestranného rozvoje směřujícího k prosperitě území a funkcí podporujících 
soudržnost společenství obyvatel, je akceptováno.  

Zpráva o uplatňování ZÚR ÚK v uplynulém období obsahovala požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů návrhu 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ), jehož součástí 
bylo vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na životní prostředí a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na 
lokality soustavy NATURA 2000.  V závěru VV URÚ je uvedeno, cit.: 

„Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, na lokality Natura 2000 a na 
územní podmínky pro příznivé životní prostředí, pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel lze doporučit projednání a vydání 2aZÚR ÚK v navržené podobě.“ 

2aZÚR ÚK jako celek přispívá k udržitelnému rozvoji území kraje i k naplňování republikových 
priorit územního plánování vedoucích k udržitelnému rozvoji. 2aZÚR ÚK nenavrhuje 
principiální změnu platných ZÚR ÚK ani nemění výsledky vyhodnocení vlivů platných ZÚR ÚK 
na udržitelný rozvoj území. 

Pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v rámci 2aZÚR ÚK vymezeny nové koridory 
mezinárodního a republikového významu technické infrastruktury s primárním cílem zajistit 
vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy ČR a její schopnost uspokojení 
požadavků zákazníků na připojení nových zdrojů na straně výroby i spotřeby. 

Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí lze pozitivně hodnotit minimální 
zásah navržených záměrů do přírodně a krajinářsky cenných území a vymezení nových 
koridorů navržených v trasách stávajících koridorů. Pozitivní je i očekávaný zábor ZPF, který 
je možné považovat za zanedbatelný v rámci velikosti zájmového území. Obecně lze 
konstatovat, že předpokládaný zábor PUPFL tvořený záměry navrženými v rámci 2aZÚR ÚK 
je v měřítku zásad územního rozvoje prakticky zanedbatelný. 

V rámci závěrů vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na životní prostředí (SEA) a na lokality NATURA 
2000 jsou uvedena opatření, která je z hlediska zpřesňování ploch a koridorů v navazující ÚPD 
potřeba zohlednit v 2aZÚR ÚK (např. stanovením úkolů pro územní plánování). Ostatní 
opatření, která se týkají dalších fází projektové dokumentace a následných správních řízení 
(územní a stavební řízení) popřípadě až vlastní realizace, nelze jako závazné podmínky 
přebírat do 2aZÚR ÚK). 
V souvislosti s navrženými opatřeními je nutné podotknout, že ZÚR jsou dokumentem na 
poměrně obecné úrovni. Konkrétní vymezení koridorů a ploch zajišťující vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel, včetně specifikace vlivů na udržitelný rozvoj území bude provedena 
v podrobnějším měřítku v územních plánech jednotlivých dotčených obcí.  

S cílem zajištění vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území při zpřesňování záměrů 
navržených v 2aZÚR ÚK a při jejich umísťování do území se k jednotlivým vymezeným 
koridorům v 2aZÚR ÚK stanovují úkoly pro územní plánování a využívání území, které 
korespondují s podmínkami stanovenými v SEA. 
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Vyhodnocení vyjádření pořizovatelem: 

Vyjádření Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy oddělení státních hranic uplatněné 
v rámci společného jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
(2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území neobsahuje žádný 
požadavek na úpravu návrhu 2aZÚR ÚK. Souhlasné vyjádření včetně upozornění na 
respektování zákona 312/2001 Sb., o státních hranicích, v platném znění, v případě realizace 
záměrů v blízkosti státních hranic, bere pořizovatel na vědomí. 
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Vyhodnocení vyjádření pořizovatelem: 

Vyjádření Ministerstva vnitra, odboru správy majetku uplatněné v rámci společného jednání o 
návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení 
vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území neobsahuje žádný požadavek na úpravu návrhu 
2aZÚR ÚK. Souhlasné vyjádření bere pořizovatel na vědomí. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel uplatněné v rámci 
společného jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje     
(2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území neobsahuje žádný 
požadavek na úpravu návrhu 2aZÚR ÚK. Souhlasné stanovisko bere pořizovatel na vědomí. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Připomínka č. 1 týkající se LAPVR1 Kryry uvedená ve stanovisku Ministerstva zemědělství 
uplatněném v rámci společného jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území, je 
v 2aZÚR ÚK akceptována. Ve výrokové části 2aZÚR ÚK v kapitole 8. „Stanovení požadavků 
na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci 
obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury“ byl u obcí 
Petrohrad a Kryry doplněn požadavek na koordinaci s LAPVR1, tj. plochou pro lokalitu pro 
akumulaci povrchových vod (LAPV) Kryry, která je v 2aZÚR ÚK vymezena jako územní 
rezerva LAPVR1. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

K jednotlivým bodům uvedeným ve stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu uplatněném 
v rámci společného jednání o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
(2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území, sděluje pořizovatel 
následující skutečnosti: 

Z hlediska ochrany a využití nerostných surovin souhlasí MPO s návrhem 2aZÚR ÚK za 
podmínky zajištění maximálně možné ochrany výhradních ložisek nerostů a dobývacích 
prostorů, což 2aZÚR ÚK respektuje.  

Ve výrokové části 2aZÚR ÚK je v čl. [64] v úkolu (5) pro územní plánování a využívání koridoru 
PK4 uvedeno, cit: 
„…při zpřesňování koridoru rovněž minimalizovat zásahy do dobývacích prostorů“.  

 
Požadavek MPO, aby u koridoru PK22, který prochází na východě v místě napojení na 
stávající silnici okrajem netěženého dobývacího prostoru Hrdlovka, byly vypořádány zásoby 
na ložisku a byla provedena úprava (zmenšení) velikosti dobývacího prostoru, nespadá do 
oblasti a obsahu pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR). ZÚR jsou koncepčním nikoliv 
realizačním dokumentem. ZÚR vymezují koridor, ve kterém na základě podrobnějších 
podkladů bude vymezena trasa budoucí komunikace. Problematiku vypořádání zásob a 
úpravu velikosti dobývacího prostoru bude řešit až následně investor v rámci povolovacích 
řízení stavby. Požadavek nelze zapracovat do 2aZÚR ÚK, neboť dle § 36 odst. 3 zákona           
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění, 
nesmí ZÚR obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu 
plánu nebo navazujícím rozhodnutím.  
Pro maximální možnou ochranu dobývacího prostoru byl do výrokové části 2aZÚR ÚK  do        
čl. [114] stanoven úkol (2) pro územní plánování a využívání vymezeného koridoru ve znění, 
cit.: 
„Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, dobývacího 
prostoru, lesních porostů a ÚSES“. 
 

Koridor E8 pro výstavbu vedení VVN 110 kV  Chlumčany u Loun – Libochovice byl v návrhu 
2aZÚR ÚK pro veřejné projednání upraven v jeho východní části tak, aby byly minimalizovány 
střety s ložisky nerostů. Ve výrokové části 2aZÚR ÚK v čl. [170] je stanoven úkol (4) pro 
územní plánování a využívání vymezeného koridoru ve znění, cit.: 
„Při zpřesňování koridoru E8 minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, EVL, ÚSES, území 
archeologického zájmu a prognózních zdrojů vyhrazených nerostů.“ 

 
Pro vodovodní přivaděč Rokle – Vroutek je v 2aZÚR ÚK vymezen koridor V9 v převážné míře 
podél stávajících komunikací, aby došlo k minimálnímu zásahu do ložisek nerostů. 
Pro maximální možnou ochranu ložisek nerostů byl do výrokové části 2aZÚR ÚK  do čl. [178d] 
stanoven úkol (2) pro územní plánování a využívání vymezeného koridoru ve znění, cit.: 
„Při zpřesňování koridoru V9 minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, prostředí 
souvisejícího s povrchovými a podzemními vodami, ÚSES, PO a EVL Doupovské hory a EVL Krásný 
Dvůr, CHLÚ a  dobývacích prostorů“. 
 

Trasa koridoru E7 pro VVN byla po dohodě s provozovatelem infrastruktury upravena v návrhu 
2aZÚR ÚK pro veřejné projednání tak, že je vedena v souběhu s vedeními  400kV a se silnicí 
II/225.  
Ve výrokové části 2aZÚR ÚK v čl. [170] je stanoven úkol (3) pro územní plánování a využívání 
vymezeného koridoru ve znění, cit.: 
„Při zpřesňování koridoru E7 minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, EVL, PO, ÚSES, území 
archeologického zájmu, dobývacích prostorů a výhradních bilancovaných ložisek…..“.   
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Ve Vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj byly doplněny předpokládané vlivy 
jednotlivých navržených koridorů na horninové prostředí.   
 
Požadavky MPO, které se týkají ochrany stávajících plynárenských zařízení při vlastní 
realizaci jednotlivých záměrů navržených v 2aZÚR ÚK, bere pořizovatel na vědomí. Dané 
požadavky budou následně řešeny v rámci přípravných prací na jednotlivých záměrech, tzn. 
např. v rámci projektové dokumentace, územního a stavebního povolení, popřípadě při vlastní 
realizaci jednotlivých záměrů. S ohledem na § 36 odst. 3 stavebního zákona nelze uplatněné 
požadavky zahrnout do 2aZÚR ÚK, neboť zásady územního rozvoje nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím.  

Požadavky MPO na úpravu textu v čl. [159l] a [169c] byly v 2aZÚR ÚK respektovány. Text 
v čl. [159l] byl upraven takto, cit.: „Koridor E25 je určen pro vedení 110kV v úseku Nový Bor – TR 

Varnsdorf“ a čl. [169c] byl upraven takto, cit.: „ZÚR ÚK vymezují jako VPS koridor označený E9, pro 
přeložky vedení VVN 110 kV v Hořanském koridoru a změnu koridoru stávajícího vedení Komořany – 

Most sever. Šířka koridoru je stanovena 100 až 200 m.“  Dané úpravy textu u koridorů E25 a E9 
byly provedeny nejen ve výrokové části 2aZÚR ÚK, ale i v textové části odůvodnění           
2aZÚR ÚK a v textové části Vyhodnocení vlivu 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Požadavky uvedené ve stanovisku MŽP ze dne 21.11.2018 č.j. MZP/2018/710/3444 pod body 
1 až 32, byly zapracovány do 2aZÚR ÚK (podrobnosti viz níže) s výjimkou požadavků 
uvedených pod body 18 a 20. Tyto dva požadavky nebyly zohledněny, jelikož jsou vztaženy 
ke koridorům, které byly po společném jednání vyjmuty z návrhu 2aZÚR ÚK a nejsou již dále 
předmětem řešení 2aZÚR ÚK.   

1. Požadavek týkající se koridoru g4 -– I/27 Žiželice, přemostění byl akceptován. Pro územní 
plánování a využívání území vymezeného koridoru g4 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (2), který zní, 
cit: „Vytvořit územní podmínky pro minimalizaci zásahů do vodoteče, při zpřesňování koridoru 

minimalizovat zásahy koridoru do území archeologického zájmu, lesních porostů a ÚSES“. Viz článek 
[100]. 

2. Požadavek týkající se koridoru PK4 – I/13, úsek Děčín – Benešov nad Ploučnicí byl 
akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru PK4 2aZÚR ÚK 
stanovuje úkol (5), který zní: „Vytvořit územní podmínky pro minimalizaci zásahů do vodoteče, při 
zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, při zpřesňování koridoru 

rovněž minimalizovat zásahy do dobývacích prostorů“. Viz článek [64]. 
Do textové části odůvodnění 2aZÚR ÚK byl doplněn následující text, cit.: „Podkladová studie 
Valbek, 2016, uvádí, že pro definitivní návrh trasy přeložky silnice I/13 a hlavně pro návrh náročných 
technických opatření a řešení bude nutné provést podrobnou terénní prohlídku a zmapování rizikových 
lokalit a následně potřebné podrobné průzkumné práce a na základě nich upřesnit technické řešení a 
návrh úpravy směrového a výškového vedení trasy. Další návrhy na úpravy nebo změnu vymezení 
koridoru můžou vyplynout z hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Trasa koridoru může být tedy 
na základě doplňujících průzkumů nebo studie EIA v dalších aktualizacích ZÚR změněna.“ 

Studie „Vymezení a hodnocení sesuvných území a vymezení lokálních zdrojů pitné vody a 
jejích ochranných pásem“ (GeoTec, 2016) sloužila jako jeden z podkladů při zpracování 
návrhu 2aZÚR ÚK. 

3. Požadavek týkající se koridoru PK22 – II/254 Lom, jižní obchvat byl akceptován. Pro územní 
plánování a využívání území vymezeného koridoru PK22 2aZÚR ÚK stanovuje úkoly (2) a (3), 
které zní: „(2) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, 

dobývacího prostoru, lesních porostů a ÚSES.“ a „(3) Vytvořit územní podmínky pro minimalizaci zásahů 

do vodotečí a pro technické řešení nezhoršující průchod povodňové vlny“. Viz článek [114]..  

4. Požadavek Koridor b-II/240 – Roudnice nad Labem, západní obchvat s mostem přes Labe 
byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru b-II/240 
2aZÚR ÚK stanovuje úkol (2), který zní: „Vytvořit územní podmínky pro minimalizaci zásahů do 
vodotečí a pro technické řešení nezhoršující průchod povodňové vlny, při zpřesňování koridoru 
minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, do ložisek štěrkopísků Černěves-Chodouny, 

lesních porostů a ÚSES“. Viz článek [124]. 

5. Požadavek týkající se koridoru C-E61– železniční trať č. 073 a 072 Děčín – Ústí nad Labem 
– Štětí – optimalizace byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného 
koridoru C-E61 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (2), který zní: „Vytvořit územní podmínky pro technické 
řešení nezhoršující průchod povodňových vod a zajišťující průchodnost krajinou pro faunu, při 
zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, dobývacích prostorů, 
lesních porostů, I. a II. třídy ochrany ZPF, ÚSES a zvláště chráněných území a rovněž do lokalit 

soustavy Natura 2000“. Viz článek [70b]. 

6. Požadavek týkající se plochy E18d pro TR Hradec byl akceptován. Pro územní plánování 
a využívání území vymezené plochy E18d 2aZÚR ÚK stanovuje úkol, který zní: „Při 
zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, vhodným upřesněním 

trasy koridoru a vhodným technickým řešením stavby v koridoru minimalizovat vliv na krajinný ráz“. Viz 
články [159c], [159f], [159h] a [159i]. 

7. Požadavek  týkající se plochy E18e pro rozšíření TR Výškov včetně souvisejících přeložek 
vedení VVN 400 kV  byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené 
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E18e 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (7), který zní: „Minimalizovat zásahy koridoru do zvláště 

chráněných území, konkrétně pak do území přírodní památky Miocenní sladkovodní vápence“. Viz 
článek [159f]. 
8. Požadavek týkající se koridoru E17 pro dvojité vedení 400 kV v úseku TR Hradec – TR 
Chrást byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru E17 
2aZÚR ÚK stanovuje úkol (7), který zní: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území 
archeologického zájmu, vhodným upřesněním trasy koridoru a vhodným technickým řešením stavby v 

koridoru minimalizovat vliv na krajinný ráz“. Viz článek [159c]. 
9. Požadavek týkající se koridoru E18a pro dvojité vedení 400 kV v úseku TR Hradec – TR 
Výškov byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru E18a 
2aZÚR ÚK stanovuje úkoly (7) a (8), které zní: „(7) Minimalizovat zásahy koridoru do zvláště 

chráněných území, konkrétně pak do území přírodní památky Miocenní sladkovodní vápence.“ a „(8) 
Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického zájmu, vhodným upřesněním 

trasy koridoru a vhodným technickým řešením stavby v koridoru minimalizovat vliv na krajinný ráz“. Viz 
článek [159f]. 
10. Požadavek týkající se koridoru E18b pro dvojité vedení 400 kV v úseku TR Hradec – TR 
Řeporyje byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru 
E18b 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (7), který zní: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do 
území archeologického zájmu, vhodným upřesněním trasy koridoru a vhodným technickým řešením 

stavby v koridoru minimalizovat vliv na krajinný ráz“. Viz článek [159h]. 
11. Požadavek týkající se koridoru E18c pro dvojité vedení 400 kV, v úseku TR Hradec – TR 
Mírovka byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené E18c 2aZÚR ÚK 
stanovuje úkol (7), který zní: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území 
archeologického zájmu, vhodným upřesněním trasy koridoru a vhodným technickým řešením stavby v 

koridoru minimalizovat vliv na krajinný ráz.“ Viz článek [159j]. 
12. Požadavek týkající se koridoru E25 pro dvojité vedení VVN 110kV v úseku TR Nový Bor – 
TR Varnsdorf byl zohledněn. Pro územní plánování a využívání území vymezené E25 2aZÚR 
ÚK stanovuje úkol (6), který zní: „Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území 

archeologického zájmu a CHKO Lužické hory“. Viz článek [159m]. 
13. Požadavek týkající se koridoru E7 vedení VVN 110 kV Merkur – Triangle byl akceptován. 
Pro územní plánování a využívání území vymezené E7 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (3), který 
zní: „Při zpřesňování koridoru E7 minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, EVL, PO, ÚSES, 
území archeologického zájmu, dobývacích prostorů a výhradních bilancovaných ložisek, vhodným 
upřesněním trasy koridoru a vhodným technickým řešením stavby v koridoru minimalizovat vliv na 

krajinný ráz“. Viz článek [170]. 

14. Požadavek týkající se koridoru E8 vedení VVN 110 kV Chlumčany u Loun – Libochovice 
byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené E8 2aZÚR ÚK stanovuje 
úkol (4), který zní: „Při zpřesňování koridoru E8 minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, 

EVL, ÚSES, území archeologického zájmu a prognózních zdrojů vyhrazených nerostů“. Viz článek 
[170]. 

15. Požadavek. týkající se koridoru E9 vedení VVN 110 kV Komořany – Most-sever byl 
akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené E9 2aZÚR ÚK stanovuje úkol 
(5), který zní: „Při zpřesňování koridoru E9 minimalizovat zásahy koridoru do lesních porostů, ÚSES a 

území archeologického zájmu.“ Viz článek [170]. 

16. Požadavek týkající se úpravy koridoru E1 – vedení VVN 110 kV TR Štětí – Hoštka – Úštěk 
– (TR – Babylon)byl zohledněn. Pro územní plánování a využívání území vymezené E1 2aZÚR 
ÚK stanovuje úkol (2), který zní: „Při zpřesňování koridoru E1 minimalizovat zásahy koridoru do 
území ložiskové ochrany, lesních porostů, území archeologického zájmu, EVL, zvláště chráněných 

území, ÚSES a vyloučit zásah do území přírodní památky Stráně u Drahobuzi“. Viz článek [170]. 

17. Požadavek týkající se úpravy koridoru E6 – vedení VVN 110 kV TR Želenice – (TR 
Babylon) byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené E6 2aZÚR ÚK 
stanovuje úkol (6), který zní: „Při zpřesňování koridoru E6 minimalizovat zásahy koridoru do území 

archeologického zájmu“. Viz článek [170]. 
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18. Požadavek týkající se koridoru P1 pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice 
ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) nebyl v rámci 2aZÚR ÚK zohledněn, 
neboť koridor P1 pro umístění VTL plynovodu DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN – hranice 
krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) není předmětem řešení 2aZÚR ÚK. Koridor P1 byl 
předmětem řešení 3. aktualizace ZÚR ÚK, která byla vydána 28.1.2019 a nabyla účinnosti 
17.2.2019.  

19. Požadavek týkající se koridoru DV1 – pro dálkovod v úseku centrální tankoviště ropy 
Nelahozeves – Litvínov byl akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené 
DV1 2aZÚR ÚK stanovuje úkoly (2) a (3), které zní: „(2) Při zpřesňování koridoru minimalizovat 
zásahy do území archeologického zájmu, prostředí souvisejícího s povrchovými a podzemními vodami, 

ÚSES, CHKO, EVL a CHLÚ“ a „(3) Vytvořit územní podmínky pro bezpečné technické řešení 
nezhoršující průchod povodňových vod a zajišťující vhodnou ochranu kvality povrchových a 

podzemních vod“. Viz článek [163]. 

20. Požadavek týkající se koridoru DV5 – pro dálkovod v úseku Litvínov – hranice ČR/SRN (–
Spergau) nebyl zohledněn. V rámci úprav návrhu 2aZÚR ÚK po společném jednání byl koridor 
DV5 vypuštěn a nahrazen koridorem DVR5, který je sledován jako územní rezerva a vedený 
v nové trase. Úkoly pro územní plánování vztažené ke koridorům územních rezerv mají 
v rámci ZÚR ÚK odlišný charakter od návrhových koridorů. Z toho důvodu nebyly výše 
uvedené požadavky zohledněny. 

21. Požadavek týkající se koridoru – V9 nový vodovodní přivaděč Rokle – Vroutek byl 
akceptován. Pro územní plánování a využívání území vymezené V9 2aZÚR ÚK stanovuje úkol 
(2), který zní: „Při zpřesňování koridoru V9 minimalizovat zásahy koridoru do území archeologického 

zájmu, prostředí souvisejícího s povrchovými a podzemními vodami, ÚSES, PO a EVL Doupovské hory 

a EVL Krásný Dvůr, CHLÚ a dobývacích prostorů“. Viz článek [178d]. 

22. Požadavek týkající se koridoru V10 – rekonstrukce vodovodního přivaděče Vroutek – Dolní 
Záhoří byl zohledněn. Pro územní plánování a využívání území vymezené V10 2aZÚR ÚK 
stanovuje úkol (3), který zní: „Při zpřesňování koridoru V10 minimalizovat zásahy koridoru do území 
archeologického zájmu, prostředí souvisejícího s povrchovými a podzemními vodami, ÚSES a PO 

Doupovské hory“. Viz článek [178d]. 

23. Požadavek na doplnění priority 7a návrhu 2AZÚR ÚK byl akceptován. Priorita 7a           
2aZÚR ÚK nově zní: „Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem 
vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území a 
zvláště chráněná území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a dopravy“. 

24. Požadavek na doplnění priority 19a návrhu 2AZÚR ÚK byl akceptován. Priorita 19a    
2aZÚR ÚK nově zní: „Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a 
železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání 
území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a 
železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších 
vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření. Obchvaty a přeložky budou 
zároveň řešeny takovým způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizován vliv na přírodní prostředí 

a krajinu, a to zejména ve zvláště chráněných územích“. 

25. Požadavek na doplnění priority 24a návrhu 2AZÚR ÚK byl akceptován. Požadovaný text 
byl doplněn do priority 24, která nově zní: „Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejný 
terminál a přístav s vazbou na logistické centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem 
a přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s propojením dálniční, 
silniční, železniční a vodní dopravy. Vybudování veřejného terminálu a přístavu s vazbou na logistické 
centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí je nezbytné podmínit 
minimalizováním vlivů na soustavu lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na tok a údolní 
nivu Labe a krajinný ráz údolí Labe“. 

26. Požadavek na doplnění priority 45a návrhu 2AZÚR ÚK byl akceptován. Priorita 45a  
2aZÚR ÚK nově zní: „Vytvářet územní podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových 
vod jako zdroje vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území pro 
případná období sucha. Prioritně budou vytvářeny územní podmínky pro přírodě blízká opatření, a to 
zejména ve zvláště chráněných územích“. 
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27. Požadavek převést úkol pro územní plánování č. (5) rušené rozvojové osy NOS4 do úkolů 
nadmístní rozvojové oblasti NOB3 byl akceptován. Pro plánování a usměrňování územního 
rozvoje vymezené nadmístní rozvojové oblasti NOB3 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (8), který zní: 
„Koridor silnice I/9 chápat jako koridor pro elektrické vedení VVN 110 kV, případně pro vedení dalších 
nezbytných zařízení technické infrastruktury pro Šluknovský výběžek, na území CHKO Lužické hory je 

však nutno v maximální možné míře respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny“. Viz článek [18]. 
28. Požadavek, aby se změnou vymezení rozvojové oblasti NOB3 byl upraven úkol č. (8) byl 
akceptován. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje vymezené nadmístní rozvojové 
oblasti NOB3 2aZÚR ÚK stanovuje úkol (8), který zní: „Koridor silnice I/9 chápat jako koridor pro 
elektrické vedení VVN 110 kV, případně pro vedení dalších nezbytných zařízení technické infrastruktury 
pro Šluknovský výběžek, na území CHKO Lužické hory je však nutno v maximální možné míře 

respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny“. Viz článek [18]. 
29. Požadavek, aby do příslušné kapitoly 2aZÚR ÚK byl uveden  požadavek na koordinaci 
územně plánovací činnosti obcí Kryry a Petrohrad s plochou územní rezervy lokality Kryry 
LAPVR1 byl akceptován. Kapitola 8. textové části 2aZÚR ÚK byla doplněna o požadavek na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí Kryry a Petrohrad s plochou územní rezervy lokality 
Kryry LAPVR1. 
30. Požadavek při vymezování nadregionálního a regionálního ÚSES zohledňovat ÚPD obcí 
a skutečný stav terénu řešeného území byl zohledněn. Příslušné změny skladebných částí 
nadregionálního a regionálního ÚSES byly řešeny mj. s ohledem na skutečný stav terénu. 
Zohledňování ÚPD obcí, které se zpravidla zpracovávají v měřítku 1 : 5000, je při zpracování 
aktualizací ZÚR značně problematické zejména s ohledem ke skutečnosti, že tyto aktualizace 
se zpracovávají v měřítku 1 : 100 000.  
31. Požadavek aby do relevantní části Výroku 2aZÚR ÚK byl zaveden požadavek týkající se 
realizace konkrétních ploch a koridorů navržených v aktualizaci  je zohledněn v platných      
ZÚR ÚK i  2aZÚR ÚK. V případě, že plocha či koridor je ve střetu s EVL či PO, je pro danou 
plochu či koridor vždy stanoven úkol pro územní plánování a využívání území, který stanovuje 
požadavek na minimalizaci zásahu koridoru do území EVL či PO při jeho zpřesňování (např. 
koridory E17, E18a, E18b, E18c, E25, DV1, V10, atd.). 
32. Požadavek zpracovat a zveřejnit prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí v intencích stavebního zákona je akceptován. 2aZÚR ÚK 
je zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje a prohlášení je součástí jednotlivých 
kapitol textové části odůvodnění 2aZÚR ÚK. 
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Vyhodnocení stanoviska pořizovatelem: 

Stanovisko Správy národního parku České Švýcarsko uplatněné v rámci společného jednání 
o návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a Vyhodnocení 
vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území neobsahuje žádný požadavek na úpravu návrhu 
2aZÚR ÚK. Souhlasné stanovisko bere pořizovatel na vědomí. 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

131 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

132 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

133 
 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

134 
 

  

 



Příloha č. 5 Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK 
Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů uplatněných dle § 37 odst. 2, 5, 6 a 8 

stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a vyhodnocení vlivů 

2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
 

135 
 

 

Vyhodnocení stanoviska nadřízeného orgánu pořizovatelem: 

Ve stanovisku č.j. MMR-31904/2018-81-1 ze dne 27.7.2018 k návrhu 2. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) Ministerstvo pro místní rozvoj jako správní  
orgán příslušný v souladu s § 37 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu,(stavební zákon) uplatnilo celkem 3 požadavky, které byly Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (pořizovatelem) v rámci 
návrhu 2aZÚR ÚK akceptovány takto: 

1) MMR požadovalo, aby pořizovatel návrhu 2aZÚR ÚK dohodl s Krajským úřadem 
Libereckého kraje zajištění návaznosti úkolu na území Libereckého kraje. Pořizovatel 
návrhu 2aZÚR ÚK proto jednal s budoucím provozovatelem dopravní infrastruktury 
Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Na základě aktuálních informací od ŘSD Krajský úřad 
Libereckého kraje, jako pořizovatel aktualizace ZÚR Libereckého kraje, akceptuje 
vypuštění požadavku P9 z čl. [129] týkající se vymezení koridoru silnice I/15 v územně 
plánovací dokumentaci města Úštěk. Tento koridor měl navazovat na koridor vymezený 
v platných ZÚR LK D47 pro veřejně prospěšnou stavbu přeložku silnice I/15 Kravaře – 
Úštěk. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy bude koridor D47 ze ZÚR LK 
vypuštěn, neboť MD a ŘSD s touto stavbou již nepočítá.  
 

2) V celé textové části 2aZÚR ÚK byl v souladu s požadavkem MMR upraven text u koridoru 
E25, který je určen pro vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf. 

 
3) MMR požadovalo přeformulovat znění priority (7b) v čl. [3] návrhu 2aZÚR ÚK tak, aby 

neobsahoval požadavky, které nelze zajistit územně plánovací činností. Text priority (7b) 
v čl. [3] 2aZÚR ÚK zní, cit.:  

„(7b) V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů před 
skládkováním, zároveň optimalizovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na 
kvalitu jejich odděleného sběru.“ 

 


