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III. 
 

Návrh způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe 
formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády 

o dalším postupu 
 
Navrhovaný způsob ochrany území formou územní rezervy vymezené v územně plá-

novací dokumentaci (dále též „ÚPD“) zachovává možnost rozhodnout o potřebě průplavního 
spojení Dunaj-Odra-Labe, která je prověřována ministrem dopravy. Na základě územní rezer-
vy, vymezené v ÚPD, však nelze záměr průplavního spojení povolit.  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí („směrnice SEA“), stanoví, které kon-
cepce musejí být posuzovány. Jsou to mj. „koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povo-
lení záměrů uvedených v příloze č. 1“ zákona a koncepce, u nichž orgán ochrany přírody ne-
vyloučí významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ty mají být 
posouzeny z hlediska „předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení 
koncepce a jejích cílů“. Mezi uvedené koncepce spadá územně plánovací dokumentace podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „SZ“). Proto je součástí zásad územního rozvoje a stanovených 
územních plánů, bez ohledu na to, zda jsou v nich vymezeny územní rezervy, vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, které zahrnuje i posouzení vlivů na životní prostředí a po-
souzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dále „Natura 2000“), pokud 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

Stavební zákon definuje územní reservy jako plochy a koridory vymezené „s cílem 
prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, 
který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití“. Z „provádění“ územní 
rezervy vyplývá pouze vyloučení takových změn území, „které by znemožnily nebo podstatně 
ztížily prověřované budoucí využití“. To znamená, že územní rezerva sama není „rámcem pro 
budoucí povolení“ určitého záměru, ani nemůže zakládat významný vliv na území Natura 
2000, ale pouze zajišťuje ochranu území pro prověření možnosti jeho budoucího využití. 
S ohledem na to autorizovaná osoba v rámci posouzení vlivů ÚPD na životní prostředí a na 
území Natura 2000 upozorní na možné budoucí významné negativní vlivy účelu, pro který je 
územní rezerva v této ÚPD vymezena a které musejí být vzaty v potaz při „prověřování mož-
nosti budoucího využití“. Teprve na základě tohoto prověření může být územní rezerva pře-
měněna na plochu se stanoveným způsobem využití.  To se děje pořízením změny nebo aktua-
lizace ÚPD. Součástí tohoto pořízení je podle stavebního zákona i posouzení vlivů na životní 
prostředí a na území Natura 2000.  
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Podrobnější vysvětlení problematiky územních rezerv 
Územní rezerva definovaná stavebním zákonem je vymezována v zásadách územního 

rozvoje (§ 36 odst. 1 SZ) a v územním plánu (§ 43 odst. 1 SZ). Vymezení plochy územní re-
zervy má důsledky srovnatelné s vydáním územního opatření o stavební uzávěře. Ve vymeze-
né ploše územní rezervy dosavadní využití „…nesmí být měněno způsobem, který by znemož-
nil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití …“. Plocha územní rezervy nemění stá-
vající stav, ale naopak omezuje jeho změny. V důsledku vymezení plochy územní rezervy 
nemůže dojít k vzniku negativního vlivu na životní prostředí ani na území Natura 2000. Po-
kud však autorizovaná osoba při posuzování vlivu ÚPD upozorní na možné budoucí význam-
né negativní vlivy účelu, pro který je územní rezerva v  ÚPD navrhována, je nezbytné, aby 
územní rezerva byla vymezena v  rozsahu, který zachová možnost řešení bez negativního vli-
vu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na území Natura 2000, případně umožní 
přijmout potřebná kompenzační opatření.  

 
Závěr 

Na základě vyhodnocení doposud uplatňované územní ochrany koridoru prů-
plavního spojení Dunaj-Odra-Labe, je nezbytné zachovávat a zajišťovat vymezování 
územních rezerv tohoto koridoru v územně plánovacích dokumentacích do doby roz-
hodnutí vlády o dalším postupu na základě splnění úkolu IV/4 usnesení vlády ze dne 
20. 7. 2009 č. 929. 


