VI.

Přílohy
podle § 34 stavebního zákona
ke schválení
návrhu Aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje ČR

Materiál pro jednání schůze vlády

VI.
Obsah:
a)

Zpráva o projednání návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR
obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů, připomínek obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států
a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování

b)

Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - nezpracovává se

c)

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
se sdělením, jak bylo zohledněno - nezpracovává se

d)

Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení - nezpracovává se
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VI.
a) Zpráva o projednání návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního
rozvoje ČR obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných
ústředních správních úřadů a krajů, připomínek obcí a veřejnosti,
případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací
se zdůvodněním způsobu jejich zapracování
Úvod
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořídilo návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního
rozvoje ČR (PÚR ČR) na základě § 35 odst. 5 ve spojení s § 33 a § 34 stavebního zákona
a na základě usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 54, kterým vláda rozhodla
o pořízení tohoto návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR a o jeho předložení vládě v termínu
do 30. září 2019.
Aktualizace č. 3 PÚR ČR je aktualizací PÚR ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu
na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona a byla pořízena z podnětu Ministerstva
zemědělství, které zdůvodnilo naléhavost veřejného zájmu ve svém materiálu
Návrh na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého
veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“ schváleném
vládou v lednu 2019 na základě výše zmíněného usnesení vlády č. 54/2019.
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku (Č.j.: MZP/2018/710/8476;
ze dne 10. 12. 2018 vydaném na základě žádosti Ministerstva zemědělství v souladu
s § 33 odst. 1 stavebního zákona) sdělilo: „…není nutné návrh mimořádné APÚR
posuzovat z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, jelikož nemůže mít významný vliv na
životní prostředí.“, a dále „…posouzení vlivů návrhu obsahu mimořádné APÚR na životní
prostředí, které řeší pouze doplnění nového článku do PÚR ČR, který uloží Zlínskému
kraji, aby v rámci své krajské územně plánovací dokumentace vytvořil územní podmínky
pro přípravu a realizaci VD Vlachovice, by bylo zcela formální procedurou bez dalšího
přínosu pro ochranu životního prostředí. Posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost EVL nebo PO bude provedeno až na úrovni
ZÚR ZK.“ (ZÚR ZK = Zásady územního rozvoje Zlínského kraje.). Vzhledem k této
skutečnosti nebylo nutné zpracovat vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území. Z tohoto důvodu nebyly zpracovány přílohy
uvedené v písmenech b), c), d) v ustanovení § 34 stavebního zákona.
Předmětné stanovisko Ministerstva životního prostředí je uvedeno v Příloze č. 1.
Projednání s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji:
13. – 18. únor 2019:
Vnitřní připomínkové řízení na MMR k návrhu Aktualizace
č. 3 PÚR ČR
5. březen – 4. duben 2019:
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Meziresortní připomínkové řízení k návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR (řízení podle § 33 odst. 3 stavebního zákona).
Lhůta pro uplatnění stanovisek ministerstev, jiných
ústředních správních úřadů a krajů byla do 30 dnů
po obdržení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR (lhůta byla
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VI.
zkrácena o
č. 54/2019).

polovinu

na základě

usnesení

vlády

V rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
uplatnilo připomínky pouze Ministerstvo zemědělství, a jednalo se o zásadní připomínky
požadující konkretizovat v materiálu primární vodárenský účel vodního díla Vlachovice,
tj. jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětné připomínky byly
akceptovány a resort zemědělství s jejich vypořádáním souhlasil.
Tabulka s vyhodnocením stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR je uvedena v Příloze č. 2.
Projednání s obcemi a veřejností:
Souběžně s meziresortním připomínkovým řízením proběhlo připomínkování návrhu
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ze strany obcí a veřejnosti.
6. březen 2019:

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
na internetových stránkách MMR (na základě § 33 odst. 4
stavebního zákona).

7. březen – 10. duben 2019:

Zveřejnění „Oznámení o zveřejnění materiálu MMR:
Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR,
stanovení lhůty pro podání písemných připomínek obcí
a veřejnosti a o místě a době konání veřejného
projednání“ na Úřední desce MMR (na základě § 33 odst.
4 stavebního zákona).

25. březen 2019:

Konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR v Praze.

Účelem veřejného projednání bylo poskytnout obcím a veřejnosti odborný výklad
k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR a informovat o způsobu připomínkování, tj. uplatnění
písemných připomínek, o místu jejich podání a konečném termínu pro jejich uplatnění.
Obce a veřejnost měly možnost podat písemné připomínky na MMR (na odbor územního
plánování) v termínu do 10. dubna 2019.
Písemný záznam z veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR je
v Příloze č. 3.
MMR obdrželo celkem 25 písemných připomínek, které uplatnil pouze jeden subjekt,
(fyzická osoba). Tyto připomínky byly na MMR podány až po stanoveném termínu
(o jeden den později). MMR i přes tuto skutečnost předmětné připomínky vypořádalo.
Tabulka s vyhodnocením písemných připomínek obcí a veřejnosti k návrhu Aktualizace
č. 3 PÚR ČR je v Příloze č. 4.
Vyjádření sousedních států:
V souladu s § 33 odst. 5 stavebního zákona MMR ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh politiky územního
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VI.
rozvoje spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům,
jejichž území může být uplatňováním politiky územního rozvoje významně ovlivněno
a nabídne jim konzultace. Kritériem pro uplatnění tohoto ustanovení stavebního zákona
je tedy skutečnost, zda může území sousedního státu významně ovlivněno uplatňováním
politiky územního rozvoje, resp. uplatňováním její aktualizace.
K předmětnému návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR vydalo Ministerstvo životního prostředí
již výše zmíněné stanovisko (ze dne 10. 12. 2018; čj.: MŽP/2018/710/8476). Na základě
tohoto stanoviska Ministerstva životního prostředí nebylo nutné zpracovat vyhodnocení
vlivů návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani vyhodnocení vlivů
návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území (ve vazbě na § 35 odst. 4
stavebního zákona).
MMR jako pořizovatel návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR usoudilo, že území sousedních
států nemůže být uplatňováním Aktualizace č. 3 PÚR ČR významně ovlivněno
ani v jiných aspektech, než jsou vlivy na životní prostředí a na předmět ochrany
č celistvost území Natura 2000. Kritérium významného ovlivnění území sousedních státu
(ve smyslu § 33 odst. 5 stavebního zákona) tedy nebylo naplněno, tj. nebyly shledány
důvody postupovat podle § 33 odst. 5 stavebního zákona, a z tohoto důvodu se návrh
Aktualizace č. 3 PÚR ČR sousedním státům oficiálně nezaslal, a tedy se ani nemohly
konat žádné konzultace se sousedními státy.
MMR v druhé polovině března 2019 oslovilo sousední státy pouze neformálně, tj. MMR
neoficiálně zaslalo návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR institucím s kompetencí územního
plánování v Německu (Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury a Saské
ministerstvo vnitra), Rakousku (Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a turismus),
Slovensku (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a Polsku (Ministerstvo investic
a rozvoje) k případným připomínkám. Německo, resp. Sasko, Slovensko a Polsko sdělily,
že k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR nemají žádné připomínky. Rakousko bylo
bez reakce.
Projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR:
V souladu s § 33 odst. 8 stavebního zákona MMR zohlední výsledky vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření
sousedních státu a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje.
Tento upravený návrh projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních
úřadů a krajů.
13. červen 2019:

Projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů (podle § 33 odst. 8 stavebního zákona) v Praze.

28. červen 2019:

Do tohoto termínu byla možnost zasílat na MMR ze strany
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů
případné připomínky k projednanému upravenému návrhu
Aktualizace č. 3 PÚR ČR.

Připomínku uplatnil pouze Zlínský kraj, který požadoval, aby MMR vypořádalo připomínky
ze strany obcí a veřejnosti, byť byly podány až po termínu, tj. 11. 4. 2019, jeden den
po stanoveném termínu (10. 4. 2019).
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VI.
Tabulka s vyhodnocením připomínek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů k projednanému upravenému návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR je v Příloze č. 5.
Termín předložení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR vládě:
Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR je vládě předkládán v souladu s usnesením vlády
ze dne 21. ledna 2019 č. 54, kterým vláda rozhodla o pořízení této Aktualizace č. 3
PÚR ČR a o jejím předložení vládě v termínu do 30. září 2019.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Stanovisko Ministerstva životního prostředí: „Stanovisko MŽP k potřebě
posouzení obsahu mimořádné aktualizace PÚR ČR z hlediska vlivů
na životní prostředí“
Příloha č. 2 – Vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů k návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR
Příloha č. 3 – Písemný záznam z veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Politiky
územního rozvoje ČR
Příloha č. 4 – Vyhodnocení písemných připomínek obcí a veřejnosti k návrhu
Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR
Příloha č. 5 – Vyhodnocení připomínek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů
a krajů k projednanému upravenému návrhu Aktualizace č. 3 Politiky
územního rozvoje ČR.
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Příloha č. 1
Stanovisko Ministerstva
životního prostředí:
„Stanovisko MŽP k potřebě
posouzení obsahu mimořádné
aktualizace PÚR ČR z hlediska
vlivů na životní prostředí“
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Příloha č. 2
Vyhodnocení stanovisek
ministerstev, jiných ústředních správních
úřadů a krajů
k návrhu Aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje ČR

VYHODNOCENÍ STANOVISEK MINISTERSTEV, JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A KRAJŮ
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní
rozvoj Čj.: MMR-12561/2019-81 dne 05. 03. 2019 vložením do eKlepu s termínem dodání připomínek do 30 pracovních dnů. Vyhodnocení
tohoto připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce:
Č.

Připomínkové místo

1.

Ministerstvo zemědělství

Typ
připomínky
Zásadní

Připomínka
K části III, bodový text, požadujeme změnit znění vkládaného článku
na:
„(204) Vymezí plochu umožňující využití území pro vodní dílo
Vlachovice, jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel pitnou
vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a
doprovodná technická a přírodě blízká opatření k omezení
nedostatku vody, zásobování obyvatel pitnou vodou, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky
Vláry včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné
infrastruktury.
Zodpovídá: Zlínský kraj“
Odůvodnění:
VD Vlachovice bude významným zdrojem vody pro pitné účely a její
primární účel bude vodárenský, což z předkládaného navrhovaného
článku není dostatečně zřejmé. Považujeme za zásadní, aby toto
bylo uvedeno v PÚR.

2.

Ministerstvo zemědělství

Zásadní

K části II, předkládací zpráva, požadujeme změnit osmý a devátý
odstavec následovně:
„Tato mimořádná aktualizace PÚR ČR je nezbytná z důvodu potřeby
zajistit územní podmínky pro realizaci vodního díla Vlachovice, jako
vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel
pitnou vodou. Vláda uložila ministru zemědělství usnesením vlády
č. 243 ze dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace vodních nádrží v
regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení
nedostatku vody a návrhu jejich financování v bodu III/3e: „Zajistit
soulad územně plánovacích dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Nyní je lokalita Vlachovice vymezena v Zásadách
územního rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) jako územní rezerva,
a to na základě úkolu vyplývajícího z PÚR ČR [čl. (167) stanoví

Vypořádání připomínky
Akceptováno.

Vyjádření k vypořádání:
Ministerstvo zemědělství souhlasí
s vypořádáním.
Akceptováno.

Vyjádření k vypořádání:
Ministerstvo zemědělství souhlasí
s vypořádáním.
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Č.

Připomínkové místo

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky

požadavek vymezit v zásadách územního rozvoje plochy pro vodní
nádrže uvedené v Generelu území chráněných pro akumulaci
povrchových vod jako územní rezervy, pokud PÚR ČR nestanoví
jinak]. Pro budoucí realizaci VD Vlachovice je nezbytné nejdříve
provést aktualizaci PÚR ČR tak, aby bylo možné v ZÚR ZK vymezit
plochu pro tento záměr nadmístního významu a zároveň byl zajištěn
soulad s PÚR ČR jako právně nadřazeným nástrojem územního
plánování.
Důvody naléhavého veřejného zájmu jsou následující:
1. Umožnit co nejrychleji pořízení aktualizace ZÚR ZK, kterou
bude řešeno vymezení plochy umožňující využití pro vodní dílo
Vlachovice, jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel
pitnou vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro
stavby a doprovodná technická a přírodě blízká opatření k
omezení nedostatku vody, zásobování obyvatel pitnou
vodou, ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry, včetně ploch a koridorů pro
umístění související veřejné infrastruktury. Realizace
uvedeného záměru se jeví jako nezbytná pro řešení
nedostatku vody v oblasti Zlínska, neboť na základě
zpracované technicko-ekonomické studie VD Vlachovice bylo
zjištěno, že původně dosti značný přebytek kapacity vodních
zdrojů ve Zlínském kraji klesl od roku 2002 z cca 25 % na
pouhých 5 % v roce 2017. Mezi lety 2002 - 2015 došlo k
dramatickému nárůstu požadavků na zásobování vodou ze
skupinových vodovodů. V současné době je bilance zdrojů
a potřeb vody v rámci Zlínského kraje prakticky vyrovnaná,
tedy bez větší rezervy.
2. Pro budoucí realizaci VD Vlachovice a doprovodných opatření
je nezbytné, aby lokalita byla vymezena v územně plánovacích
dokumentech jako „návrhová“ plocha, resp. veřejně prospěšná
stavba. To však nelze provést bez aktualizace PÚR ČR jako
právně nadřazeného nástroje územního plánování závazného
pro zásady územního rozvoje, které s ním musí být v souladu.
3. Soulad ZÚR ZK s případnou další aktualizací PÚR ČR,
pořizovanou na základě zprávy o uplatňování (rozhodne-li o ní
vláda v dubnu roku 2019), by nebylo z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování možné zajistit v termínu do
31. 12. 2021.“
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Č.

Připomínkové místo

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky

Odůvodnění:
VD Vlachovice bude významným zdrojem vody pro pitné účely a její
primární účel bude vodárenský, což z předkládané předkládací
zprávy není dostatečně zřejmé.
3.

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Bez připomínek.

4.

Ministerstvo životního
prostředí

Bez připomínek.

5.

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Bez připomínek.

6.

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek.

7.

Ministerstvo dopravy

Bez připomínek.

8.

Ministerstvo
zahraničních věcí

Bez připomínek.

9.

Ministerstvo obrany

Bez připomínek.

10.

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Bez připomínek.

11.

Ministerstvo financí

Bez připomínek.

12.

Ministerstvo kultury

Bez připomínek.

13.

Ministerstvo
spravedlnosti

Bez připomínek.

14.

Ministerstvo
zdravotnictví

Bez připomínek.

15.

Úřad vlády ČR
Odbor kompatibility

Bez připomínek.

16.

Úřad vlády ČR
Vedoucí Úřadu vlády

Bez připomínek.
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Č.

Připomínkové místo

Typ
připomínky

Připomínka

17.

Český statistický úřad

Bez připomínek.

18.

Český báňský úřad

Bez připomínek.

19.

Český telekomunikační
úřad

Bez připomínek.

20.
21.
22.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
Český úřad
zeměměřický
a katastrální
Správa státních
hmotných rezerv

Vypořádání připomínky

Bez připomínek.
Bez připomínek.
Bez připomínek.

23.

Zlínský kraj

Bez připomínek.

24.

Moravskoslezský kraj

Bez připomínek.

25.

Jihomoravský kraj

Bez připomínek.

26.

Karlovarský kraj

Bez připomínek.

27.

Plzeňský kraj

Bez připomínek.

28.

Královéhradecký kraj

Bez připomínek.

29.

Středočeský kraj

Bez připomínek.

30.

Ústecký kraj

Bez připomínek.

31.

Olomoucký kraj

Bez připomínek.
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Č.

Připomínkové místo

Typ
připomínky

Připomínka

32.

Kraj Vysočina

Bez připomínek.

33.

Jihočeský kraj

Bez připomínek.

34.

Liberecký kraj

Bez připomínek.

35.

Pardubický kraj

Bez připomínek.

Vypořádání připomínky
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Příloha č. 3
Písemný záznam
z veřejného projednání
návrhu Aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje ČR

Záznam o průběhu veřejného projednání
návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR
konaného v Praze dne 25. března 2019
(v budově MMR, Jednací sál AVI)
od 17.00 hod.
Program veřejného projednání – viz Příloha
Prezentované podklady - zveřejněny dne 6. 3. 2019 na internetových stránkách MMR:
 „Bodový text“ – Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR
 Odůvodnění k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
 „Srovnávací text“ – Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR
Ad 1) programu veřejného projednání – Zahájení veřejného projednání:
Veřejné projednání zahájil moderátor pan Ing. Vilém Frček, DiS., z odboru komunikace
Ministerstva pro místní rozvoj („MMR“), který přivítal účastníky veřejného projednání, poté informoval
přítomné, že se z předmětného jednání pořizuje zvukový záznam pro účely zpracování písemného záznamu
o průběhu veřejného projednání a po splnění tohoto účelu bude zvukový záznam protokolárně zničen.
Moderátor dále představil zástupce MMR - paní Ing. Marcelu Pavlovou, náměstkyni pro řízení sekce výstavby
a veřejného investování, pana Ing. Romana Vodného, Ph.D., ředitele odboru územního plánování a zástupce
Ústavu územního rozvoje („ÚÚR“) - paní Ing. Zdeňku Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR a následně
seznámil přítomné s programem veřejného projednání.
Ad 2) programu veřejného projednání - Úvodní slovo:
Úvodní slovo přednesla paní náměstkyně Ing. Marcela Pavlová. Přivítala účastníky veřejného projednání
a poděkovala za jejich účast. Ve svém přednesu stručně informovala o účelu a důvodu konání veřejného
projednání a předala slovo panu řediteli Ing. Romanu Vodnému, Ph.D., který přednesl doplňující informace,
týkající se obsahu předkládaného návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR („PÚR ČR“) obsahem je uložení úkolu v PÚR ČR pro Zlínský kraj vymezit v zásadách územního rozvoje plochu umožňující
výstavbu vodního díla Vlachovice - jako vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel Zlínska
pitnou vodou. Nejedná se o zásadní věcnou změnu platné PÚR ČR.
Další informace přednesené panem ředitelem Ing. Romanem Vodným, Ph.D.:
 Uspořádat veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR je povinností MMR, která vyplývá
ze stavebního zákona (§ 33 odst. 4).
 Účelem konání veřejného projednání je seznámit veřejnost a obce s obsahem návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR; poskytnout odborný výklad k této aktualizaci PÚR ČR a informovat o způsobu uplatnění
písemných připomínek obcí a veřejnosti a o místu podání těchto připomínek.
 V současné době je platná PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je dostupná na internetových stránkách
MMR v sekci „Stavební právo“ (Koncepce a strategie).
 Rozlišujeme tzv. „řádnou“ aktualizaci PÚR ČR – pořizuje se na základě vládou projednané Zprávy
o uplatňování PÚR ČR; a tzv. „mimořádnou“ aktualizaci PÚR ČR – aktualizace z důvodu naléhavého
veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona, o jejímž pořízení a samotném obsahu
rozhoduje vláda, která také může rozhodnout i o zkrácení lhůt pro povinná projednávání podle stavebního
zákona. V případě této aktualizace PÚR ČR se nezpracovává Zpráva o uplatňování PÚR ČR.
 Aktualizace č. 3 PÚR ČR je aktualizací z důvodu naléhavého veřejného zájmu. Vláda v tomto případě
rozhodla o zkrácení lhůt o polovinu (jedná se o lhůtu pro vydání stanovisek ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů a krajů a lhůtu pro uplatnění připomínek ze strany obcí a veřejnosti).
 Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR byl pořízen z podnětu Ministerstva zemědělství a na základě usnesení
vlády č. 54/2019.
 Aktualizace č. 3 PÚR ČR je důležitá pro Zlínský kraj z důvodu potřeby zajistit soulad plánované aktualizace
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) s platnou PÚR ČR (nutnost vymezení v ZÚR ZK
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návrhové plochy pro záměr „vodní dílo Vlachovice“ – převedení stávající územní rezervy do návrhové
plochy je podmínkou pro realizaci vodního díla Vlachovice).
 Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR má MMR předložit vládě v termínu do 30. září 2019.
Ad 3) programu veřejného projednání - Výklad návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR:
Výklad návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR přednesla paní Ing. Zdeňka Kučerová, pověřena řízením ÚÚR.
Základní informace z přednesu powerpointové prezentace:
 Usnesením vlády č. 54/2019 vláda odsouhlasila:
- zpracování návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu, která spočívá
v doplnění nového úkolu pro územní plánování do kap. 7.4. v PÚR ČR za účelem vymezit v ZÚR
ZK plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice.
- zkrácení lhůt pro projednání návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR 30 dnů na 15 dnů (§ 35 odst. 5 a § 33
odst. 4 stavebního zákona).
 V „bodovém textu“ k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR je uvedena konkrétní změna v kap. 7.4 Úkoly
pro územní plánování v nyní platné PÚR ČR. Na konec této kapitoly se doplňuje nový čl. (204) ve znění:
"(204) Vymezí plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice, jako vodního zdroje
pro zásobování obyvatel pitnou vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby
a doprovodná technická a přírodě blízká opatření k omezení nedostatku vody, zásobování obyvatel
pitnou vodou, ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky Vláry
včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné infrastruktury. Zodpovídá: Zlínský kraj".
„Srovnávací text“ tuto změnu ilustruje v barevném rozlišení.
 Důvody naléhavého veřejného zájmu pro pořízení Aktualizace č. 3 PÚR ČR jsou popsány
v „Odůvodnění k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Jedná se zejména o potřebu splnění úkolu ze strany
Ministerstva zemědělství vyplývajícího z usnesení vlády č. 243/2018 - „Zajistit soulad územně
plánovacích dokumentací pro vodní dílo Vlachovice do 31. 12. 2021“, resp. zajistit soulad ZÚR ZK
s platnou PÚR ČR, a o potřebu řešit zásobování obyvatel pitnou vodou v oblasti Zlínska.
 Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku (vydaném v prosinci 2018 na základě žádosti
Ministerstva zemědělství dle § 33 odst. 1 stavebního zákona) sdělilo, že není nutné návrh Aktualizace
č. 3 PÚR ČR posuzovat z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, jelikož nemůže mít významný vliv
na životní prostředí. Na základě této skutečnosti nebylo nutné zpracovat vyhodnocení vlivů návrhu
Aktualizace č. 3 PÚR ČR na životní prostředí a ani vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
na udržitelný rozvoj území. V předmětném stanovisku se dále sděluje, že posouzení vlivů koncepce
(v tomto případě územně plánovací dokumentace) na životní prostředí včetně případného posouzení
vlivu koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí bude
provedeno až na úrovni ZÚR ZK.
 Aktualizace PÚR ČR se projednává a schvaluje v rozsahu měněných částí.
Doplňující informace ze strany pana ředitele Ing. Romana Vodného, Ph.D.:
 Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR je nyní v meziresortním připomínkovém řízení – od 5. 3. do 4. 4. 2019.
 Na základě již zmíněného stanoviska Ministerstva životního prostředí a z něho vyplývající skutečnosti,
že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR na životní prostředí,
resp. vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území, MMR zváží formu
oslovení sousedních států. Pravděpodobně se bude jednat pouze o neformální oslovení dotčených
institucí sousedních států, tj. nepůjde o oslovení ve smyslu ustanovení § 33 odst. 5 stavebního zákona.
Ad 4) programu veřejného projednání – Informace o možnostech a způsobu podání připomínek
veřejnosti a obcí k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR:
Informace podal pan Ing. Roman Vodný, PhD., ředitel odboru územního plánování.
Obsah podaných informací:
1. Uplatňují se pouze písemné připomínky (v souladu s § 33 odst. ve vazbě na § 22 odst. 3 stavebního
zákona).
2. Materiály, ke kterým lze uplatnit písemné připomínky, jsou zveřejněny na internetových stránkách MMR:
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvojeCeske-republiky/Navrh-Aktualizace
 „Bodový text“ – návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR
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 Odůvodnění k návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
 „Srovnávací text“ – Návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR
3. Místo podání písemných připomínek:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
IDDS: 26iaava
4. Konečný termín pro zaslání písemných připomínek – do 10. dubna 2019.
Ad 5) programu veřejného projednání – Diskuse:
V rámci diskuse, kterou moderoval pan Ing. Vilém Frček, DiS., vystoupil zástupce Ministerstva životního
prostředí, který potvrdil skutečnost, že posouzení vlivů záměru „vodní dílo Vlachovice“ na životní prostředí
včetně případného posouzení jeho vlivu na soustavu Natura 2000 má být provedeno až na úrovni ZÚR ZK,
tj. na úrovni územně plánovací dokumentace. Dále vystoupil zástupce Ministerstva zemědělství,
který sdělil, že resort zemědělství vítá tuto Aktualizaci č. 3 PÚR ČR a je na ni připraven, a také informoval,
že Ministerstvo zemědělství v rámci nyní probíhajícího meziresortního připomínkového řízení uplatní
připomínku pouze formálního charakteru zdůrazňující vodárenský charakter vodního díla Vlachovice.
V závěru diskuse vystoupila zástupkyně KÚ Zlínského kraje s informací, že Zlínský kraj je rovněž připraven
na tuto Aktualizaci č. 3 PÚR ČR a podporuje ji.
Ad 6) programu veřejného projednání – Závěr veřejného projednání:
Veřejné projednání ukončil moderátor pan Ing. Vilém Frček, DiS., a poděkoval všem přítomným za jejich účast.
Informace uvedené podle § 22 odst. 3 stavebního zákona:
Před konáním veřejného projednání nebyly na MMR podané žádné písemné připomínky k návrhu
Aktualizace č. 3 PÚR ČR.

V Praze dne:

17. 5. 2019

Zaznamenal:

Odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj

Příloha – program veřejného projednání

Příloha
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Program veřejného projednání
návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR
Praha, 25. březen 2019

Orientační časy

Téma

17.00 – 17.05

ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

17.05 – 17.15

ÚVODNÍ SLOVO

17.15 – 17.30

17.30 – 17.35

Přednášející
Moderátor - zástupce Ministerstva
pro místní rozvoj:
Ing. Vilém Frček, DiS.
vedoucí tiskového oddělení
odboru komunikace
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj:
Ing. Marcela Pavlová
náměstkyně pro řízení sekce výstavby
a veřejného investování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.
ředitel odboru územního plánování
Zástupce Ústavu územního rozvoje
VÝKLAD NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3 POLITIKY (zpracovatel Aktualizace č. 2 PÚR ČR):
Ing. Zdeňka Kučerová
ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
pověřena řízením ÚÚR
INFORMACE
O MOŽNOSTECH A ZPŮSOBU PODÁNÍ
PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI A OBCÍ
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3
POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj:
Ing. Roman Vodný, Ph.D.
ředitel odboru územního plánování

Vedení diskuse:

17.35 – 18.00

DISKUSE

moderátor - zástupce Ministerstva
pro místní rozvoj:
Ing. Vilém Frček, DiS.
vedoucí tiskového oddělení
odboru komunikace
Odpovědi na dotazy:
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
zástupci Ústavu územního rozvoje

18.00 – 18.05

ZÁVĚR VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj:
Ing. Marcela Pavlová
náměstkyně pro řízení sekce výstavby
a veřejného investování
Ing. Roman Vodný, Ph.D.
ředitel odboru územního plánování
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Příloha č. 4
Vyhodnocení písemných připomínek
obcí a veřejnosti k návrhu Aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje ČR

VYHODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PŘIPOMÍNEK OBCÍ A VEŘEJNOSTI
K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
V souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona mohly obce a veřejnost uplatnit k návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního
rozvoje ČR písemné připomínky v termínu od 6. 3. do 10. 4. 2019. Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR byl zveřejněn
na internetových stránkách MMR. Vyhodnocení těchto připomínek je uvedeno v následující tabulce:
Č.
1.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo zemědělství („MZe“) v lednu
2019 předložilo vládě materiál, kterým se
navrhovalo, aby MMR pořídilo aktualizaci
PÚR ČR z důvodu naléhavého veřejného
zájmu, a to na základě § 35 odst. 5
stavebního zákona. MZe v tomto materiálu
zcela dostatečně zdůvodnilo naléhavost
veřejného zájmu. Naléhavým veřejným
zájmem je především vyřešit akutní
nedostatek vody v oblasti Zlínska. Vodní dílo
Vlachovice („VD Vlachovice“) je jediným
efektivním zdrojem pro zásobování obyvatel
pitnou vodou. Zdůvodnění tohoto
naléhavého veřejného zájmu vláda vzala na
vědomí svým usnesením vlády č. 54/2019 a
rozhodla o pořízení návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR a o zkrácení lhůt pro projednávání
této aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
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Č.
2.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Vláda svým usnesením č. 54/2019 rozhodla
kromě pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR
ČR také i o zkrácení lhůt pro projednávání
této aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona. Vláda může rozhodnout o tomto
zkrácení lhůt na základě § 35 odst. 5
stavebního zákona. V případě předmětné
Aktualizace č. 3 PÚR ČR vláda rozhodla
o zkrácení lhůty z 60 dnů na 30 dnů pro
uplatnění stanovisek ministerstev, jiných
ústředních správních úřadů a krajů (v rámci
meziresortního připomínkového řízení),
a dále vláda rozhodla o zkrácení lhůt z 30
dnů na 15 dnů pro oznámení místa a doby
konání veřejného projednání a pro podání
písemných připomínek obcí a veřejnosti
v rámci tohoto veřejného projednání
Aktualizace č. 3 PÚR ČR podle § 33 odst.
4 stavebního zákona. Z toho tedy plyne,
že MMR v souladu s předmětným
usnesením vlády č. 54/2019 oznámilo na
Úřední desce MMR správný termín pro
podání písemných připomínek obcí a
veřejnosti, tj. jednalo se o vládou
schválenou zkrácenou lhůtu, která nebyla
kratší než 15 dnů ode dne veřejného
projednání (nikoliv 30 dnů ode dne
veřejného projednání – lhůta stanovena
stavebním zákonem).

3

Č.
3.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. Vláda předmětný
materiál projednala a na základě svého
usnesení vlády č. 54/2019 rozhodla kromě
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
také i o zkrácení lhůt pro projednávání této
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona. Vláda rozhodla o zkrácení lhůty
z 60 dnů na 30 dnů pro uplatnění stanovisek
ministerstev, jiných ústředních správních
úřadů a krajů (v rámci meziresortního
připomínkového řízení), a dále vláda
rozhodla o zkrácení lhůt z 30 dnů na 15 dnů
pro oznámení místa a doby konání
veřejného projednání a pro podání
písemných připomínek obcí a veřejnosti
v rámci tohoto veřejného projednání
Aktualizace č. 3 PÚR ČR podle § 33 odst.
4 stavebního zákona.
Připomínka je vyjádřením nesouhlasu
s procesními úkony podle platné legislativy.

4

Č.
4.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Připomínka se netýká obsahu Aktualizace
č. 3 PÚR ČR a není ani předmětem PÚR
ČR.
Připomínka je vyjádřením nesouhlasu
s procesními úkony podle platné legislativy.

5

Č.
5.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. MMR a MŽP byla
v pozici spolupředkladatelů tohoto materiálu,
jehož výslednou verzi zpracovalo MZe.
Vláda předmětný materiál projednala a na
základě svého usnesení vlády č. 54/2019
rozhodla kromě pořízení návrhu Aktualizace
č. 3 PÚR ČR také i o zkrácení lhůt pro
projednávání této aktualizace PÚR ČR podle
stavebního zákona.
VD Vlachovice představuje zásadní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatel na
území Zlínska. Primárním účelem
navrhovaného vodního díla je tedy
zásobování pitnou vodou. MZe odůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu zejména těmito
skutečnostmi:
1. Vytvořit územní podmínky pro realizaci
VD Vlachovice pomocí staveb a
technických a přírodě blízkých opatření k
omezení nedostatku vody, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry včetně
ploch a koridorů pro umístění související
veřejné infrastruktury. K zahájení
potřebných kroků k územní a stavební
6

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
přípravě této stavby je třeba umožnit
vymezení „návrhové“ plochy pro VD
Vlachovice v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) v
souladu s PÚR ČR.
2. Plnění úkolu, který vláda uložila ministru
zemědělství usnesením vlády č. 243 ze
dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace
vodních nádrží v regionech
postihovaných suchem jako účinné
opatření k omezení nedostatku vody a
návrh jejich financování v bodu III/3e:
„Zajistit soulad územně plánovacích
dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Tento soulad ZÚR ZK s
případnou další řádnou aktualizací PÚR
ČR nelze zajistit z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování této řádné
aktualizace PÚR ČR, jejíž schválení se
předpokládá na přelomu let 2020/2021
(MMR upřesňuje: vláda rozhodla o
pořízení řádné aktualizace PÚR ČR
v termínu do 30. 6. 2021 na základě
usnesení vlády č. 315/2019). Z výše
uvedeného plyne, že řádnou aktualizací
PÚR ČR by nebylo možno dosáhnout
splnění výše uvedeného usnesení vlády,
tedy zajištění souladu územně
plánovacích dokumentací pro VD
Vlachovice v požadovaném termínu
do 31. 12. 2021.

6.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe v lednu 2019 předložilo vládě materiál,
kterým se navrhovalo, aby MMR pořídilo
7

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
aktualizaci PÚR ČR z důvodu naléhavého
veřejného zájmu, a to na základě § 35 odst.
5 stavebního zákona. MZe v tomto materiálu
zcela dostatečně zdůvodnilo naléhavost
veřejného zájmu. Naléhavým veřejným
zájmem je především vyřešit akutní
nedostatek vody v oblasti Zlínska. VD
Vlachovice je jediným efektivním zdrojem
pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
Zdůvodnění tohoto naléhavého veřejného
zájmu vláda vzala na vědomí svým
usnesením vlády č. 54/2019 a rozhodla o
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
a o zkrácení lhůt pro projednávání této
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
Ve stanovisku MŽP (ze dne 10. 12. 2018;
č.j.: MZP/2018/710/8476) vydaném na
základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona
se uvádí, mimo jiné, že posouzení vlivů
koncepce (v tomto případě územně
plánovací dokumentace) na životní prostředí
včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.

8

Č.
7.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.
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Č.
8.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.
Podmínky pro novou výstavbu v přímé
blízkosti nádrže musí odpovídat
10

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
požadavkům na kvalitu vody pro vodárenské
účely.
Problematika majetkoprávního vypořádání
se neřeší v úrovni PÚR ČR, která je
koordinačním dokumentem strategického
charakteru.

9.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
11

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

10.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
12

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

11.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Připomínka je mimo rozlišovací podrobnost
jak PÚR ČR, tak i navazujících územně
plánovacích dokumentací a směřuje až
k následným řízením (proces EIA, proces
vodoprávního řízení).

12.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Připomínka je mimo rozlišovací podrobnost
PÚR ČR. Připomínka se týká stavebně
technického provedení a je tedy směřována
mimo oblast územního plánování.

13.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
13

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

14.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. Vláda předmětný
materiál projednala a na základě svého
usnesení vlády č. 54/2019 rozhodla kromě
14

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
také i o zkrácení lhůt pro projednávání této
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
VD Vlachovice představuje zásadní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatel na
území Zlínska. Primárním účelem
navrhovaného vodního díla je tedy
zásobování pitnou vodou. MZe odůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu zejména těmito
skutečnostmi:
1. Vytvořit územní podmínky pro realizaci
VD Vlachovice pomocí staveb a
technických a přírodě blízkých opatření k
omezení nedostatku vody, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry včetně
ploch a koridorů pro umístění související
veřejné infrastruktury. K zahájení
potřebných kroků k územní a stavební
přípravě této stavby je třeba umožnit
vymezení „návrhové“ plochy pro VD
Vlachovice v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) v
souladu s PÚR ČR.
2. Plnění úkolu, který vláda uložila ministru
zemědělství usnesením vlády č. 243 ze
dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace
vodních nádrží v regionech
postihovaných suchem jako účinné
opatření k omezení nedostatku vody a
návrh jejich financování v bodu III/3e:
„Zajistit soulad územně plánovacích
dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Tento soulad ZÚR ZK s
případnou další řádnou aktualizací PÚR
ČR nelze zajistit z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování této řádné
aktualizace PÚR ČR, jejíž schválení se
15

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
předpokládá na přelomu let 2020/2021
(MMR upřesňuje: vláda rozhodla o
pořízení řádné aktualizace PÚR ČR
v termínu do 30. 6. 2021 na základě
usnesení vlády č. 315/2019). Z výše
uvedeného plyne, že řádnou aktualizací
PÚR ČR by nebylo možno dosáhnout
splnění výše uvedeného usnesení vlády,
tedy zajištění souladu územně
plánovacích dokumentací pro VD
Vlachovice v požadovaném termínu
do 31. 12. 2021.
Připomínka je vyjádřením nesouhlasu
s procesními úkony podle platné legislativy.

15.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
16

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

16.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
17

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

17.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
MMR považuje připomínku
za konstatování.

18.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
MMR považuje připomínku
za konstatování.

19.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
18

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. Vláda předmětný
materiál projednala a na základě svého
usnesení vlády č. 54/2019 rozhodla kromě
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
také i o zkrácení lhůt pro projednávání této
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
VD Vlachovice představuje zásadní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatel na
území Zlínska. Primárním účelem
navrhovaného vodního díla je tedy
zásobování pitnou vodou. MZe odůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu zejména těmito
skutečnostmi:
1. Vytvořit územní podmínky pro realizaci
VD Vlachovice pomocí staveb a
technických a přírodě blízkých opatření k
omezení nedostatku vody, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry včetně
ploch a koridorů pro umístění související
veřejné infrastruktury. K zahájení
potřebných kroků k územní a stavební
přípravě této stavby je třeba umožnit
vymezení „návrhové“ plochy pro VD
Vlachovice v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) v
souladu s PÚR ČR.
2. Plnění úkolu, který vláda uložila ministru
zemědělství usnesením vlády č. 243 ze
dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace
vodních nádrží v regionech
postihovaných suchem jako účinné
opatření k omezení nedostatku vody a
návrh jejich financování v bodu III/3e:
„Zajistit soulad územně plánovacích
19

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Tento soulad ZÚR ZK s
případnou další řádnou aktualizací PÚR
ČR nelze zajistit z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování této řádné
aktualizace PÚR ČR, jejíž schválení se
předpokládá na přelomu let 2020/2021
(MMR upřesňuje: vláda rozhodla o
pořízení řádné aktualizace PÚR ČR
v termínu do 30. 6. 2021 na základě
usnesení vlády č. 315/2019). Z výše
uvedeného plyne, že řádnou aktualizací
PÚR ČR by nebylo možno dosáhnout
splnění výše uvedeného usnesení vlády,
tedy zajištění souladu územně
plánovacích dokumentací pro VD
Vlachovice v požadovaném termínu
do 31. 12. 2021.

20.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. Vláda předmětný
materiál projednala a na základě svého
usnesení vlády č. 54/2019 rozhodla kromě
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
také i o zkrácení lhůt pro projednávání této
20

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
VD Vlachovice představuje zásadní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatel na
území Zlínska. Primárním účelem
navrhovaného vodního díla je tedy
zásobování pitnou vodou. MZe zemědělství
odůvodnilo naléhavost veřejného zájmu
zejména těmito skutečnostmi:
1. Vytvořit územní podmínky pro realizaci
VD Vlachovice pomocí staveb a
technických a přírodě blízkých opatření k
omezení nedostatku vody, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry včetně
ploch a koridorů pro umístění související
veřejné infrastruktury. K zahájení
potřebných kroků k územní a stavební
přípravě této stavby je třeba umožnit
vymezení „návrhové“ plochy pro VD
Vlachovice v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) v
souladu s PÚR ČR.
2. Plnění úkolu, který vláda uložila ministru
zemědělství usnesením vlády č. 243 ze
dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace
vodních nádrží v regionech
postihovaných suchem jako účinné
opatření k omezení nedostatku vody a
návrh jejich financování v bodu III/3e:
„Zajistit soulad územně plánovacích
dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Tento soulad ZÚR ZK s
případnou další řádnou aktualizací PÚR
ČR nelze zajistit z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování této řádné
aktualizace PÚR ČR, jejíž schválení se
předpokládá na přelomu let 2020/2021
(MMR upřesňuje: vláda rozhodla o
21

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
pořízení řádné aktualizace PÚR ČR
v termínu do 30. 6. 2021 na základě
usnesení vlády č. 315/2019). Z výše
uvedeného plyne, že řádnou aktualizací
PÚR ČR by nebylo možno dosáhnout
splnění výše uvedeného usnesení vlády,
tedy zajištění souladu územně
plánovacích dokumentací pro VD
Vlachovice v požadovaném termínu
do 31. 12. 2021.

21.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
22

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

22.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
23

Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.

23.

Fyzická
osoba

Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
24

Č.

24.

Obec
Veřejnost

Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
Ministerstvo životního prostředí ve svém
stanovisku (ze dne 10. 12. 2018) vydaném
na základě žádosti Ministerstva zemědělství
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona)
sdělilo, že není nutné návrh předmětné
mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí,
jelikož nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, a proto nebylo nutné zpracovat
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na životní prostředí a tedy ani
vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 3
PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
V předmětném stanovisku Ministerstva
životního prostředí se dále uvádí, že
posouzení vlivů koncepce (v tomto případě
územně plánovací dokumentace) na životní
prostředí včetně případného posouzení vlivu
koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí bude provedeno až na úrovni Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Vlastní hodnocení vodního díla jak v
procesu EIA (vliv stavby na životní
prostředí), tak v procesu vodoprávního
řízení (povolení stavby a nakládání s vodami
na základě vodohospodářského řešení
vodní nádrže) bude teprve následovat. I v
těchto řízeních, která budou plně otevřena
25

Č.

25.

Obec
Veřejnost
Fyzická
osoba

Připomínka

Vypořádání připomínky
veřejnosti, bude možné rovněž uplatnit
připomínky.
Připomínka byla na MMR podána dne 11. 4.
2019, tj. po stanoveném termínu
(10. 4. 2019). MMR i přes tuto skutečnost
připomínku vypořádává:
Vysvětleno:
MZe zcela dostatečně zdůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu pro pořízení
Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve svém materiálu
„Návrh na aktualizaci Politiky územního
rozvoje České republiky z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem
přípravy výstavby vodního díla Vlachovice“,
který v lednu 2019 předložilo vládě, a tedy
postupovalo zcela v souladu s § 35 odst. 5
stavebního zákona. Vláda předmětný
materiál projednala a na základě svého
usnesení vlády č. 54/2019 rozhodla kromě
pořízení návrhu Aktualizace č. 3 PÚR ČR
také i o zkrácení lhůt pro projednávání této
aktualizace PÚR ČR podle stavebního
zákona.
VD Vlachovice představuje zásadní zdroj
pitné vody pro zásobování obyvatel na
území Zlínska. Primárním účelem
navrhovaného vodního díla je tedy
zásobování pitnou vodou. MZe odůvodnilo
naléhavost veřejného zájmu zejména těmito
skutečnostmi:
1. Vytvořit územní podmínky pro realizaci
VD Vlachovice pomocí staveb a
technických a přírodě blízkých opatření k
omezení nedostatku vody, ke snížení
povodňových rizik a optimalizaci vodního
režimu území v povodí řeky Vláry včetně
ploch a koridorů pro umístění související
veřejné infrastruktury. K zahájení
potřebných kroků k územní a stavební
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Č.

Obec
Veřejnost

Připomínka

Vypořádání připomínky
přípravě této stavby je třeba umožnit
vymezení „návrhové“ plochy pro VD
Vlachovice v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje („ZÚR ZK“) v
souladu s PÚR ČR.
2. Plnění úkolu, který vláda uložila ministru
zemědělství usnesením vlády č. 243 ze
dne 18. dubna 2018 k přípravě realizace
vodních nádrží v regionech
postihovaných suchem jako účinné
opatření k omezení nedostatku vody a
návrh jejich financování v bodu III/3e:
„Zajistit soulad územně plánovacích
dokumentací pro VD Vlachovice do 31.
12. 2021“. Tento soulad ZÚR ZK s
případnou další řádnou aktualizací PÚR
ČR nelze zajistit z důvodu časové
náročnosti procesu pořizování této řádné
aktualizace PÚR ČR, jejíž schválení se
předpokládá na přelomu let 2020/2021
(MMR upřesňuje: vláda rozhodla o
pořízení řádné aktualizace PÚR ČR
v termínu do 30. 6. 2021 na základě
usnesení vlády č. 315/2019). Z výše
uvedeného plyne, že řádnou aktualizací
PÚR ČR by nebylo možno dosáhnout
splnění výše uvedeného usnesení vlády,
tedy zajištění souladu územně
plánovacích dokumentací pro VD
Vlachovice v požadovaném termínu
do 31. 12. 2021.
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Příloha č. 5
Vyhodnocení připomínek
ministerstev, jiných ústředních správních
úřadů a krajů
k projednanému upravenému návrhu
Aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje ČR

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTEV, JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A KRAJŮ
K PROJEDNANÉMU UPRAVENÉMU NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 3 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
Upravený návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR byl dne 13. 06. 2019 projednán se zástupci ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů a krajů v souladu s § 33 odst. 8 stavebního zákona. Vyhodnocení připomínek uplatněných po tomto jednání,
a to v stanoveném termínu do 28. 06. 2019, je uvedeno v následující tabulce:
Č.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Připomínkové
místo
Ministerstvo
financí
Ministerstvo
životního
prostředí
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
dopravy
Ministerstvo
průmyslu
a obchodu
Ministerstvo
kultury
Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky

Bez reakce.
Bez připomínek.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.

10.

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek.

11.

Ministerstvo
zdravotnictví

Bez reakce.
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Č.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Připomínkové
místo
Ministerstvo
obrany
Český báňský
úřad
Český statistický
úřad
Český
telekomunikační
úřad
Český úřad
zeměměřický
a katastrální
Státní úřad
pro jadernou
bezpečnost
Úřad vlády
Vedoucí Úřadu
vlády
Úřad vlády ČR
Odbor
kompatibility
Svaz měst
a obcí ČR
Správa státních
hmotných
rezerv
Hlavní město
Praha

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky

Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.

Bez reakce.

Bez reakce.

Bez reakce.

Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.
Bez reakce.

23.

Jihočeský kraj

Bez reakce.

24.

Pardubický kraj

Bez reakce.

25.

Liberecký kraj

Bez připomínek.
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Č.
26.

Připomínkové
místo
Moravskoslezský
kraj

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky

Bez reakce.

27.

Olomoucký kraj

Bez reakce.

28.

Ústecký kraj

Bez reakce.

29.

Zlínský kraj

Dne 13. 06. 2019 projednalo Ministerstvo pro místní
rozvoj, v souladu s ust. § 33 odst. 8 zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), se zástupci ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů a krajů upravený „Návrh Aktualizace
č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky“.
Součástí projednávaného materiálu byla také část VI.
Vypořádání připomínek obcí a veřejnosti, ve které jsou
uvedeny připomínky podané dne 11. 04. 2019, tj. po
termínu (10. 04. 2019), v souladu s § 33 odst. 4
stavebního zákona se k těmto později uplatněným
připomínkám nepřihlíží.
Materiál „Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního
rozvoje České republiky“, byl zpracován na základě
usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 54 z důvodu
naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy
vodního díla Vlachovice, jedná se tedy o vládní záměr,
který bude dále zapracován do Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje v rámci mimořádné aktualizace. Dá se
předpokládat, že obdobné připomínky budou uplatněny
i při projednání této mimořádné aktualizace.
Z uvedených důvodů požadujeme věcné vypořádání
uvedených připomínek již na úrovni republikového
nástroje územního plánování.

30.

Jihomoravský kraj

Bez připomínek.

31.

Plzeňský kraj

Bez reakce.

Akceptováno.
Tabulka s vypořádáním předmětných připomínek
je v Příloze č. 4 v části VI. předkládaného materiálu.
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Č.
32.

Připomínkové
místo
Královéhradecký
kraj

33.

Středočeský kraj

34.

Karlovarský kraj

Typ
připomínky

Připomínka

Vypořádání připomínky
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