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ZÁPIS 
z veřejného projednání posouzení vlivů  

Politiky územního rozvoje ČR  

na životní prostředí podle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., konaného dne 6. 3. 2006 v budově 

Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, „Velký sál“  

 

 

I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním  

Při posuzování Politiky územního rozvoje ČR na životní prostředí byly 
dodrženy stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu: 

 1. 6. 2005 – zveřejnění oznámení příslušným úřadem. Oznámení zpracovali 
pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj - Ing. Filip Novosád, Ing. Daniela 
Lešková, CSc., Ing. Petr Lepeška. 

 29. 6. 2005 – vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, v závěru 
zjišťovacího řízení příslušný úřad formuloval požadavky na informace, které je 
vhodné uvést do vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  

 3. 2. 2006 – obdržel příslušný úřad vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
včetně návrhu Politiky územního rozvoje ČR,  

 6. 3. 2006 – veřejné projednání koncepce, 

 8. 3. 2006 – předání zápisu z veřejného projednání příslušnému úřadu. 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. se uskutečnilo dne 6. 3. 2006 od 15,00 hodin v budově 
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, „Velký sál“. 
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3. Řízení veřejného projednání 

Veřejné projednání řídil zpracovatel SEA posouzení a autorizovaná osoba dle 
citovaného zákona, Ing. Jana Svobodová.  

 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s posouzením vlivů 
Politiky územního rozvoje ČR na životní prostředí, které představil Mgr. Martin 
Smutný, zpracovatel SEA a autorizovaná osoba dle citovaného zákona. Politiku 
územního rozvoje ČR za zpracovatele představila ředitelka Ing. Navrátilová z Ústavu 
územního rozvoje Brno a Ing. Novosád z Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

- oznamovatel a zpracovatel koncepce 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Ing. Novosád, Ing. Lešková, CSc. 

Ústav územního rozvoje –Ing. Navrátilová, ředitelka ÚÚR Brno 

- zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

Mgr. Martin Smutný, Ing. Jana Svobodová a další členové týmu zpracovatele  SEA: 
Ing. Ivo Machar Ph.D., Ing. Marie Tichá, Ing. Jana Hrnčířová, Mgr. Michal Musil. 

 a další: 

Ministerstvo životního prostředí: - J. Nezvalová, V. Smítka 

Ministerstvo dopravy: - P. Marec, Y. Krchová 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: - M. Pacovská 

Krajský úřad kraje Vysočina: - I. Koutníková 

Státní zdravotní ústav: - J. Volf, J. Sobota, H. Kazmarová 

Hygienická stanice hl. m. Prahy: - M. Dušejovská 

Krajský úřad Ústeckého kraje: - Závitkovská 

Krajský úřad Středočeského kraje: - J. Smíšek, Švingrová, Korásová 

Český báňský úřad: - P. Šponar 

Magistrát hl. m. Prahy: - J. Cvetlerová 

p. Tůma.  

  

Veřejného projednání se celkem zúčastnilo 17 osob. 
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6. Program veřejného projednání: 

 Úvod 

 Prezentace projednávaných dokumentů  – Politika územního rozvoje 
(zpracovatel PÚR), dokumentace vyhodnocení vlivů (zpracovatel vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví) včetně vyhodnocení dopadů na 
lokality soustavy Natura 2000 (zpracovatel vyhodnocení vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000)., 

 Diskuse – nebyly vzneseny žádné připomínky, komentáře, dotazy 

 Závěr 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Veřejné projednání zahájila Ing. Jana Svobodová. V úvodu seznámila přítomné 
s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých účastníků 
procesu zpracování PÚR a SEA PÚR, přiblížila cíl a účel veřejného projednání.  

V druhé části veřejného projednání vystoupili se svými prezentacemi 
a v souladu s programem zástupci jednotlivých stran. 

Úvodního slova a prezentace koncepce Politiky územního rozvoje ČR se ujal 
Ing. Novosád, jako zástupce oznamovatele, který ve stručnosti vysvětlil, proč byla 
koncepce zpracována, co je jejím obsahem a jaké je její zaměření. Ing. Navrátilová 
jako zástupce zpracovatele předkládanou koncepci podrobněji představila. 

Poté vystoupil zástupce zpracovatele vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Mgr. Martin Smutný, který seznámil přítomné s obsahem vyhodnocení, zejména 
s postupem, výstupy a závěry hodnocení . Poté vystoupil Ing. Ivo Machar Ph.D. s 
prezentací vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000. V závěru vystoupení 
zpracovatele SEA bylo konstatováno, že Politika územního rozvoje  nemá závažné 
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a je při respektování podmínek 
navržených ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí realizovatelná, a  příslušnému 
úřadu bylo navrženo vydání souhlasného stanoviska s podmínkami specifikovanými 
ve  vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Poté předala Ing. Jana Svobodová slovo přítomným zástupcům veřejné správy 
a veřejnosti. Nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy ani komentáře, proto bylo 
následně veřejné projednání ukončeno s důrazem na možnost podávání písemných 
připomínek do 10. 3. 2006.  

 

III. ZÁVĚR 

Koncepce „Politika územního rozvoje ČR“ a její vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí byla řádně veřejně projednána dle citovaného zákona.  

 

 

                                           Ing. Jana Svobodová a Mgr. Martin Smutný 

                                             zpracovatelé vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

                                            a autorizované osoby dle citovaného zákona 


