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Ing. Jana Hrnčířová 

Mgr. Michal Musil 

Mgr. Simona Kosíková 
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Průběh posuzování: 

 

Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon  

č. 100/2001 Sb.“), bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 27. 5. 2005. 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 1. 6. 2005 zveřejněním oznámení koncepce 

v Informačním systému SEA a rozesláním oznámení koncepce dotčeným správním úřadům 

a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 

29. 6. 2005 vydáním závěru zjišťovacího řízení.  

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zpracovaného 

v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., byl Ministerstvu životního prostředí předložen 

dne 3. 2. 2006 a po kontrole náležitostí byl dne 13. 2. 2006 zveřejněn v Informačním systému 

SEA a rozeslán dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. 

Veřejné projednání návrhu Politiky územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 

životní prostředí se konalo dne 6. 3. 2006 od 15 hodin v budově Městské knihovny v Praze. 

Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 9. 3. 2006. 

 

 

Stručný popis koncepce: 

 

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) je nástroj územního 

plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování 

v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem 

na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 

úkolů. PÚR ČR poskytuje rámec pro konsensuální rozvoj a zhodnocování území ČR (dále jen 

„územní rozvoj“). Z tohoto důvodu, pro dosažení potřebné koordinace odvětvových 

a meziodvětvových koncepcí a územně plánovací dokumentace krajů a pro koordinaci 

záměrů, které mají vliv na rozvoj území ČR a přesahují svým významem území jednoho kraje 

(dále jen „rozvojové záměry“), PÚR ČR zajišťuje součinnost ministerstev, dalších ústředních 

správních úřadů a krajů. 

 

 

Stručný popis posouzení: 

 

Posouzení vlivů Politiky územního rozvoje na životní prostředí bylo provedeno 

v souladu se zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Politiky 

územního rozvoje byla rovněž vyhodnocena dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 

 

Závěry posouzení: 

 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona 

č. 100/2001 Sb., na základě návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona 

č. 100/2001 Sb., včetně vyhodnocení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených 

územně samosprávných celků a veřejnosti, výsledků veřejného projednání a vypořádání 

připomínek vydává: 
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SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

 

 

k návrhu koncepce 
 

 

 

„Politika územního rozvoje“ 

 

verze 4. dubna 2006, po vypořádání připomínek v rámci SEA 

 

 
Realizace koncepce „Politika územního rozvoje“ nebude mít závažné negativní 

vlivy na životní prostředí za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska (část A). 

 

 

Realizace koncepce „Politika územního rozvoje“ nebude mít významný negativní 

vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek 

stanoviska (část B). 

 

 

A. Podmínky souhlasného stanoviska: 

 

1) Vypracovat a realizovat systém sledování implementace Politiky územního rozvoje, 

zejména sledovat způsob a míru zohlednění republikových priorit územního plánování 

při zpracování navazující územně plánovací dokumentace. 

 

2) Zapracovat do systému sledovaní implementace PÚR environmentální indikátory 

a zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví v souladu s § 10h zákona č. 100/2001 Sb. Výsledky pravidelně zveřejňovat.  

 

3) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech 

vyjádření došlých po celou dobu přípravy koncepce a připomínek z veřejného 

projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení. 

 

4) Zapracovat do návrhu PÚR, předkládaného vládě, takové změny textu PÚR, navržené 

vyhodnocením vlivů na životní prostředí, které dosud nebyly provedeny na základě 

jiných připomínek, nebo které nebyly jinak vypořádány.  
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B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000: 

 

1) Každé opatření, navržené v Politice územního rozvoje, bude realizováno 

s respektováním ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

soustavy Natura 2000.  

 

2) Upravit text PÚR v kapitole 5.2.1. Koridory a plochy mezinárodního významu, 

v části 5.2.1.4. Vodní doprava, odstavec 90, dle připomínek OPVI MŽP v rámci 

vnějšího připomínkového řízení č.j. 25 100/ENV/06 ze dne 25. 3. 2006.  

 

3) Vyjmout bez náhrady z textu PÚR v kapitole 5.2.1. Koridory a plochy mezinárodního 

významu, v části 5.2.1.4. Vodní doprava, odstavec 92. 

 

 

Jestliže nebudou výše uvedené podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na 

lokality soustavy Natura 2000 naplněny, nelze PÚR ve stávajícím znění schválit z důvodů 

rozporu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

  

 

 Ministerstvo životního prostředí dále předpokládá, že řídící složky realizace této 

koncepce zajistí u každého navrženého řešení co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 

Ing. Jaroslava HONOVÁ 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 


